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JULIO ADISANTOSO ‐ KONSELOR A12

SEPUTAR KRS ONLINE IPB 2008

dari TPB ke DEPARTEMEN
 Semua informasi dan layanan akademik disampaikan ke








mahasiswa mengikuti pola yang sudah baku.
Mata ajaran TPB umumnya mirip dengan SLTA.
SLTA
Mahasiswa TPB mudah berkomunikasi dengan mahasiswa
lainnya karena lokasi tinggal di asrama.
Sistem di TPB adalah paket, dimana struktur mata ajaran
tiap semester sudah ditentukan.
Di Departemen, mahasiswa harus lebih mandiri, dan harus
aktif mencari informasi dan layanan, bukan menunggu.
Mata ajaran di Departemen,
Departemen banyak berbeda dan
membutuhkan kemampuan belajar dan berpikir mandiri.
Sumber pembelajaran lebih banyak di luar kelas, dan
sumber pustaka umumnya berbahasa Inggris.
Di Departemen, mahasiswa harus menyusun struktur mata
ajaran secara mandiri, dibantu oleh dosen Î berupa KRS
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APA ITU KRS ?
 Kartu Rencana Studi, yaitu rencana struktur
mata ajaran
j
yang akan
k di
diambil
bil oleh
l h mahasiswa
h i
 Wajib diisi oleh setiap mahasiswa tahun kedua
dan seterusnya.
 Diisi setiap satu minggu sebelum semester
berjalan
 Dikonsultasikan dan disahkan oleh dosen
Pembimbing Akademik (PA)
 Di IPB, dilakukan secara online dan terkait
dengan pembayaran SPP

BEBERAPA ISTILAH
 KRS‐A : KRS baru yang diisi sebelum semester
dimulai.
dimulai
 KRS‐B : KRS perbaikan, dimana mahasiswa
dapat menambah atau membatalkan mata
ajaran yang telah diambil pada KRS‐A
sebelumnya.
 BPMP : Biaya Pendidikan untuk Manajemen
Pendidikan (berbeda untuk tiap mahasiswa).
mahasiswa)
 BPMK : Biaya Pendidikan untuk Mata Kuliah
(berlaku untuk tiap mahasiswa)
 SKS : Satuan Kredit Semester
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BEBERAPA ISTILAH
 MK Mayor : mata ajaran dari departemen sendiri
yang wajib diambil oleh mahasiswa mayor ybs.
ybs
 MK Interdept : mata ajaran dari departemen lain
(ditentukan oleh mayor), yang wajib diambil oleh
mahasiswa mayor.
 Minor : paket mata ajaran dari departemen lain
sebanyak 15 sks (yang disediakan untuk itu),
yang dipilih oleh mahasiswa mayor.
mayor
 Supporting Course : mata ajaran dari
departemen lain (yang disediakan untuk itu),
yang dipilih oleh mahasiswa mayor.

STRUKTUR KRS MAHASISWA
 Mata ajaran TPB (sudah diambil sebanyak 36

sks). Jika ada yang tidak lulus (E), harus
diulang dan diprioritaskan diambil pada
tahun kedua ini.
 Mata ajaran mayor/interdept. Ambil sesuai
struktur kurikulum yyang
g ditentukan oleh
Departemen.
 Minor atau SC sebanyak 15 sks (kecuali FKH)
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MINOR vs SC
 Minor adalah paket, sehingga mahasiswa harus
mengambil
bil seluruh
l h mata ajaran
j
d
dalam
l
paket
k
tersebut selama menjadi mahasiswa aktif, yang
umumnya satu mata ajaran per semester (lihat
Buku Panduan)
 SC adalah mata ajaran minor yang dapat diambil
oleh mahasiswa,, tanpa
p terkait dengan
g paket
p
minor yang ada. Jadi, mahasiswa dapat saja
mengambil satu atau lebih mata ajaran dari
minor A, kemudian semester lainnya mengambil
satu atau lebih mata ajaran dari minor B.

MINOR vs SC
 Setiap semester, mahasiswa dapat berganti

minor/SC. Namun, mata ajaran yang sudah
d h
diambil, harus diselesaikan dan
diperhitungkan di dalam IP.
 Mahasiswa yang setelah lulus berhasil
menyelesaikan suatu paket mata ajaran
dalam satu minor (15 sks),
sks) berhak
mendapatkan gelar tambahan. Contoh:
Sarjana Ilmu Komputer minor Proteksi
Tanaman.
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MENGISI KRS ONLINE
http://krs.ipb.ac.id/krsOnLine

YANG HARUS DIPERSIAPKAN
 Buku Panduan Program Sarjana IPB edisi

terbaru.
b
Pelajari
l
struktur
k kurikulum
k k l
Mayor
dan Minor, dan diskusikan dengan dosen
Pembimbing Akademik (PA).
 Jadwal kuliah dan praktikum semester yang
akan berjalan. Download di Internet atau
baca di papan pengumuman.
pengumuman
 Username dan password untuk dapat akses
ke Internet IPB dan juga akses ke situs KRS‐
OnLine IPB.
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TAHAPAN KRS DI IPB
Mencoba KRS OnLine
Mencoba memilih MK dan minor
Cetak draft KRS (beberapa alternatif)

31/07 – 01/08

Ujicoba KRS

s/d 04/08

Bimbingan PA

04/08 – 07/08

Mengisi KRS

Proses mengisi KRS sesungguhnya
berdasarkan draft KRS yang telah
dibahas dengan dosen PA

Tandatangan
PA

Tandatangan dosen PA. Jika tidak ada,
dapat diwakili oleh KaDept, SekDept,
atau dosen yang ditunjuk oleh Dept.

19/08

Auto Debet

Proses dilakukan otomatis oleh BNI.
Siapkan dana di TabMa sesuai dengan
yang tertulis di KRS

21/08 – 25/09

Ambil Form
dan bukti‐bukti

Ambil form registrasi dan bukti
pembayaran BPMP dan BPMK di DAP

Diskusikan
Disk
sikan draft KRS yang
ang telah
dicetak dengan dosen PA

PERLU DIPERHATIKAN
 Akses Internet sangat lambat di hari pertama

kkarena ratusan/ribuan
b
mahasiswa
h
melakukan
l k k
hal yang sama secara bersamaan.
 Tenang dan sabar.
 Pilih minor yang sangat terkait dengan mayor
dan sesuai dengan kemampuan. Jangan
t i oleh
tergiur
l h popularitas
l it minor.
i
S l l
Selalu
diskusikan dengan dosen PA.
 Utamakan mengambil mata ajaran wajib
terlebih dahulu sesuai kurikulum Mayor.
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PERLU DIPERHATIKAN
 Mahasiswa dipastikan memperoleh jatah di

kelas mata ajaran mayor/interdept.
 Jika ada masalah dengan mata ajaran minor
atau SC, tetap sabar dan tenang, karena
masih ada waktu pengisian KRS‐B pada 1‐4
p
2008.
September

http://krs.ipb.ac.id/krsOnLine
DEMO PENGISIAN KRS ONLINE IPB
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