
 

SURAT EDARAN 

Nomor: 179/F.01/M.2/VIII/2021 

 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN KETENTUAN KRS ONLINE PRODI ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 

 

A. Diinformasikan kepada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta bahwa mahasiswa yang akan KRS Online dapat mencermati informasi yang 

ada di bawah ini. Adapun Persyaratan dan Ketentuan KRS Online yaitu : 

1. Bimbingan KRS ke DPA sesuai jadwal bimbingan masing-masing DPA (dapat 

menghubungi langsung DPA). Bimbingan KRS bisa menggunakan google 

meet/zoom, WA atau media lain tergantung DPA masing- masing mahasiswa.  

2. Jadwal Input KRS Online adalah pada tanggal 1 – 10 September 2021.  

3. Mahasiswa dimohon untuk Input mata kuliah sesuai tanggal input KRS Online pada 

SIA  

4. Mahasiswa dapat melihat nama DPA dari SIA masing-masing mahasiswa  

5. Mahasiswa dapat melakukan KRS dengan 2 cara yaitu:  

a. Langsung input makul di SIA kemudian baru bimbingan KRS dengan DPA  

b. Bimbingan KRS dengan DPA kemudian Input makul di SIA, hal ini dilakukan 

ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam pengambilan mata kuliah dan perlu 

pertimbangan dari DPA  

6. Mahasiswa Semester 1 , mata kuliah yang diambil di KRS dengan sistem paket 

7. Terdapat perubahan distribusi mata kuliah untuk tiap semester menyesuaikan dengan 

ketentuan baru dalam kurikulum 2021, daftar matakuliah yang ditawarkan terlampir 

 

 

 



 

B. Pengambilan Mata Kuliah Seminar Proposal dan Skripsi 

1. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah seminar proposal wajib menginput 

satu paket dengan mata kuliah skripsi. Syarat  SKS yang sudah ditempuh untuk input 

mata kuliah skripsi dan seminar proposal adalah minimal 110 SKS 

2. Mahasiswa yang baru mengajukan judul skripsi, wajib mengumpulkan proposal 

skripsi dan seminar proposal yang terdiri dari BAB I dan dikumpulkan melalui email 

ke fikommstudent@gmail.com maksimal sampai tanggal 20 September 2021 untuk 

mendapatkan pembimbing 

3. Timeline jadwal pendaftaran siding seminar proposal dan skripsi dapat diakses 

melalui website fikomm UMBY dan instagram @fikomm.umby  

 

C. Pengambilan Mata Kuliah KKL dan KKN 

1. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah KKL wajib menginput KRS KKL 

dengan syarat SKS yang sudah ditempuh adalah minimal 104 SKS 

2. Mahasiswa yang baru mengajukan judul KKL, wajib mengumpulkan proposal KKL 

yang terdiri dari BAB I dan dikumpulkan melalui email ke 

fikommstudent@gmail.com maksimal sampai tanggal 20 September 2021 untuk 

mendapatkan pembimbing. Mahasiswa wajib menuliskan nama DPA dalam cover 

proposal KKL 

3. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah KKN, syarat SKS yang sudah 

ditempuh adalah minimal 100 SKS 

 

D. Jika ada permasalahan terkait dengan penginputan KRS atau kelas penuh dapat 

menghubungi petugas TU melalui hotline Fikomm UMBY pada nomor whatsapp: 0812-

2886-0388  

Jam pelayanan hotline adalah Senin-Jumat jam 08.00-13.00 WIB 

 

E. Hal-hal yang belum tertuang dalam surat edaran diatas dapat ditanyakan ke bagian 

petugas Tata Usaha atau DPA. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima 

kasih. 
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Yogyakarta, 31 Agustus 2021                                                                                  

 Kaprodi Ilmu Komunikasi, 

  

                               

 Rani Dwi Lestari, S.Sos., M.A 


