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PROSEDUR DAN JADWAL REMEDIAL SEMESTER GENAP 2020/2021
Sehubungan dengan kemungkinan ada pelaksanaan remedial Semester Genap 2020/2021
serta untuk memudahkan proses dan tertibnya administrasi, dengan ini kami umumkan
prosedur dan jadwal pelaksanaan remedial sebagai berikut:
A. Prosedur Pelaksanaan Remedial
1. Mahasiswa yang ingin mengikuti remedial wajib mendaftarkan mata kuliahnya dengan
cara mengisi formulir pendaftaran melalui LINTAR MAHASISWA sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan;
2. Puskom dan Biro Adak mencatat bukti pendaftaran mata kuliah remedial, dengan
tembusan Administrasi Keuangan (Adku) dan Program Studi;
3. Administrasi Keuangan (Adku/Nyoman) membuat tagihan biaya remedial dan nomor
rekening VA yang diberitahuan ke mahasiswa melalui LINTAR MAHASISWA, sedangkan
Program Studi menyiapkan jadwal remedial dan dosen pengajarnya yang selanjutnya
diinformasikan ke mahasiswa melalui LINTAR MAHASISWA;
4. Jika Program Studi menolak mata kuliah yang didaftarkan oleh mahasiswa, Program
Studi segera menjelaskan penolakannya kepada mahasiswa dan segera memberitahu
bagian Keuangan (Adku/Nyoman) agar bagian keuangan tidak membuat tagihan biaya
remedial;
5. Mahasiswa mengecek tagihan biaya remedial kemudian membayarkannya ke bank
melalui nomor rekening VA yang telah diinformasikan melalui LINTAR MAHASISWA;
6. Administrasi Keuangan (Adku/Nyoman) memvalidasi pembayaran biaya remedial
yang masuk dari bank ke Adku, kemudian mata kuliah remedial yang sudah divalidasi
tersebut masuk ke LINTAR MAHASISWA dengan tembusan Biro Adak dan Program
Studi;
7. Mahasiswa dapat mencetak Kartu Studi Sementara (KSS) remedial melalui LINTAR
MAHASISWA;
8. Program Studi dapat mencetak Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) remedial untuk
diserahkan kepada dosen;
9. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Program Studi menyelenggarakan remedial; dan
10. Paling lambat tanggal 31 Juli 2021 Program Studi sudah memasukan nilai mata kuliah
remedial ke Universitas melalui LINTAR.

B. Jadwal Kegiatan Remedial
NO
TANGGAL
1

12 – 15 Juli 2021

KEGIATAN

PIC

Mendaftarkan mata kuliah remedial melalui Mahasiswa
LINTAR MAHASISWA
Mendapatkan data bukti adanya pendaftaran mata Puskom
kuliah remedial
Mendapatkan data bukti adanya pendaftaran mata Biro Adak
kuliah remedial
Mendapatkan data bukti adanya pendaftaran mata Adku
kuliah remedial untuk dibuatkan tagihan biaya
remedial dan nomor rekening VA
Mendapatkan data bukti adanya pendaftaran mata Program Studi
remedial sebagai informasi, kemudian menyiapkan
jadwal remedial, dan menetapkan dosennya
Jika Program Studi menolak mata kuliah untuk
diremedial, segera menjelaskan penolakannya
kepada mahasiswanya dan memberitahu bagian
keuangan.

2.

16–19 Juli 2021

Membuat data tagihan biaya remedial dan dan Adku
nomor rekening VA kemudian mengunggahnya ke
LINTAR MAHASISWA

3.

17–20 Juli 2021

Membuka LINTAR MAHASISWA untuk melihat Mahasiswa
besarnya tagihan biaya remedial dan nomor
rekening VA, kemudian melakukan pembayaran
biaya remedial di bank

4.

19–21 Juli 2021

Memvalidasi data pembayaran biaya remedial dari Adku
bank yang masuk ke Adku

5.

22 Juli 2021

Mencetak DPMK remedial

Program studi

6.

23 – 29 Juli 2021

Menyelenggarakan remedial secara daring

Program Studi

7.

Paling lambat
tanggal 31 Juli 2021

Memasukan nilai remedial ke Universitas melalui Program Studi
LINTAR

Demikian prosedur dan jadwal pelaksanaan remedial Semester Genap 2020/2021 ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 10 Juli 2021
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

