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Menjamin terselenggaranya perwalian / 

pembimbingan akademik untuk memfasilitasi

pembentukan suasana akademik yang mendukung

pembelajaran dan memberi motivasi sehingga

mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik

dan tepat waktu

Tujuan Perwalian



Lingkup Kegiatan Dosen Wali

Aspek Akademik

Memvalidasi 
KRS Online

Persiapan 
perkuliahan 
mahasiswa

Evaluasi 
keaktifan 

mahasiswa

Evaluasi 
keberhasilan 
studi (KHS)

Aspek Non 
Akademik

Bimbingan & 
nasehat

Membimbing 
sikap & perilaku 

mahasiswa



Proses Perkuliahan (Teori, 

Praktikum, Praktik, UTS, 

UAS dll)

Mahasiswa 

Baru

Tugas Dosen Wali

Lulus



Periode Perwalian
*) Minimal 4 kali / semester

KRS UTS UAS KHS

Dan sewaktu-waktu jika mahasiswa membutuhkan 

konsultasi akademik/non akademik

Dengan perwalian yang baik dan terarah, akan

membantu mahasiswa wali kita dalam mencapai

keberhasilan studi & kelulusan tepat waktu



Kapan Saja Perwalian dilaksanakan?
*) Minimal 4 kali / semester

KRS UTS UAS KHS

Awal 

semester 

sekaligus 

validasi KRS 

Online

Sebelum 

UTS untuk 

memastikan 

tanggungan 

keuangan/dis

pensasi & 

kehadiran 

Sebelum 

UAS untuk 

memastikan 

tidak ada 

tanggungan 

keuangan & 

kehadiran 

Setelah UAS 

untuk 

evaluasi 

keberhasilan 

studi dan 

persiapan 

semester 

berikutnya



Form Perwalian Mahasiswa Online
di SIADO https://mycampus.umsida.ac.id/

https://mycampus.umsida.ac.id/


Komponen Form Perwalian Online 



Komponen Form Perwalian Online 



Form Perwalian Mahasiswa Online

di SIADO https://mycampus.umsida.ac.id/

Dosen Wali wajib mengisi form perwalian 
online pada setiap kali pertemuan 
perwalian

Pertemuan perwalian sebanyak 4 kali 
dalam 1 semester

Diakhir semester / pertemuan ke 4, form 
perwalian online dicetak dan dijadikan 
bukti kinerja perwalian selama 1 semester

https://mycampus.umsida.ac.id/


SOP Herregistrasi & KRS Online 
Bisa  diunduh dari website BAA http://baa.umsida.ac.id/



Herregistrasi & KRS Online Semester Ganjil 

2018/2019 : 20 Agustus – 1 September 2018





Informasi Herregistrasi & 

KRS Online Bagi

Mahasiswa Semester 1



Layanan Malam BAA & BAK selama 

Periode Herregistrasi & KRS Online



Evaluasi Akademik ; Indek Prestasi 

Minimum & Syarat Dinyatakan Berhasil

 Indeks prestasi minimum dinyatakan berhasil adalah 

setelah menyelesaikan semua mata kuliah yang 

ditawarkan dengan bobot nilai dan sks sesuai 

ketentuan

 Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program 

studi sarjana/diploma apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 

2,75 untuk program studi eksak dan 3,00 untuk non 

eksak

2. Tidak ada nilai D dan E pada transkrip akademik 



Hal-hal lain yang terkait dengan Dosen 

Wali

Cuti Akademik & Pindah 
Kuliah

Aktif Kembali Setelah Cuti 
Tanpa Keterangan / Non Aktif 

Re-NIM



1. Cuti Akademik & Pindah Kuliah



Tentang Cuti Akademik

 Cuti akademik diperhitungkan dalam batas waktu 

penyelesaian studi.

 Cuti akademik tidak berlaku bagi mahasiswa semester 1 

(satu) dan diatas semester 7 (tujuh), terkecuali sakit, 

tugas negara atau alasan lain yang bisa diterima pihak 

UMSIDA.

 Cuti akademik karena sakit, mewakili UMSIDA, mendapat 

tugas negara, atau alasan lain yang diperbolehkan pihak 

universitas harus diperkuat dengan surat resmi yang 

dikeluarkan pihak terkait

 Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa maksimal 4 

(empat) semester untuk mahasiswa reguler (tidak boleh 

langsung diambil berturut-turut) dan maksimal 2 (dua) 

semester untuk mahasiswa pindahan/alih jenjang



Tentang Cuti Akademik

• Permohonan cuti akademik diajukan selambat-lambatnya 2 

minggu setelah periode herregistrasi berakhir.

• Mahasiswa yang sedang menjalani masa cuti dibebaskan 

dari kewajiban membayar SPP, tetapi dikenai biaya 

herregistrasi.

• Pada akhir masa cuti mahasiswa yang bersangkutan 

diwajibkan aktif kembali dengan melakukan herregistrasi 

pada waktu yang telah ditentukan.

• Mahasiswa yang tidak mengurus proses cuti akademik dan 

tidak melakukan herregistrasi/KRS online dianggap sebagai 

cuti akademik tanpa keterangan/non-aktif.

• Mahasiswa yang melakukan cuti akademik tanpa 

keterangan/non-aktif dikenakan biaya SPP semester yang 

ditinggalkan dan biaya herregistrasi sesuai ketentuan BAK.



Info lengkap SOP 

Cuti Akademik & 

Form Cuti bisa

diunduh di website 

http://baa.umsida.ac.id/



2. Aktif Kembali Setelah 

Cuti Tanpa Keterangan / 

Non Aktif 

• Form Permohonan Aktif 

Kembali dapat diunduh dari 

website BAA 

http://baa.umsida.ac.id/

http://baa.umsida.ac.id/


Tentang Permohonan Aktif Kembali

• Permohonan Aktif Kembali wajib dilakukan bagi mahasiswa

yang semester sebelumnya berstatus non aktif/cuti tanpa

keterangan

• Cuti akademik tanpa keterangan/non-aktif dikenakan biaya 

SPP semester yang ditinggalkan dan biaya herregistrasi 

sesuai ketentuan BAK.

• Sebelum aktif kembali, mahasiswa harus melakukan 

konsultasi dengan Kaprodi dan Dosen Wali

• Waktu pelaksanaan pengaktifan kembali dilakukan 

bersamaan dengan periode herregistrasi.



Info lengkap SOP & Form 

Permohonan Aktif Kembali
bisa diunduh di website 

http://baa.umsida.ac.id/



3. Re-NIM

• Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa

yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas

waktu yang ditentukan. 

• Penentuan mahasiswa yang habis masa studi sampai 

batas yang ditentukan yaitu :

• Mahasiswa D3 batas masa studi 10 semester

• Mahasiswa D4/S1 batas masa studi 14 semester

• Mahasiswa S2 batas masa studi 8 semester

• Proses mahasiswa habis studi dan mengajukan Re-NIM 

meliputi pengajuan aktif kembali/Re-NIM kepada Rektor, 

pendaftaran calon mahasiswa baru, konversi nilai dan 

mata kuliah, sampai KRS Online



Tentang Re-NIM

• Masa studi mahasiswa Re-NIM minimal 2 (dua) semester 

(dua kali pelaporan ke Forlap PDDIKTI).

• Proses Re-NIM dilaksanakan pada semester ganjil dan 

genap.

• Mahasiswa Re-NIM harus melakukan konversi nilai dan 

mata kuliah. Kurikulum yang dibebankan adalah kurikulum 

yang terbaru

• Mata kuliah Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis tidak dapat 

dikonversikan, mahasiswa Re-NIM wajib mengambil sks 

mata kuliah tsb.



SOP Re-NIM



Kuota 1000 mahasiswa




