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SURAT EDARAN 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN REGISTRASI AKADEMIK 

GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 

Yth.  

1. Mahasiswa 

2. Dosen Wali  

 

Dalam rangka penegakan Peraturan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia Nomor 04 

Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia pasal 5 ayat (1) bahwa “ Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada awal 

semester, mahasiswa Polimarin wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi 

akademik” , maka diinformasikan kepada seluruh mahasiswa dan dosen wali bahwa: 

1. Peraturan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang 

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia dapat 

diakses melalui website resmi Polimarin: https://polimarin.ac.id/ pada menu Akademik 

dan sub menu Peraturan Akademik.  

2. Mulai semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, seluruh mahasiswa yang secara 

aktif melaksanakaan pembelajaran di Polimarin, wajib untuk melaksanakan 

kegiatan registrasi setiap semester berjalan sesuai waktu pelaksanaan yang 

ditetapkan pada kalender akademik. 

3. Pelaksanaan registrasi akademik semester genap Tahun Akademik 2021/2022 

dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 Februari 2022. 

4. Mahasiswa melaksanakan mekanisme registrasi administratif semester Genap Tahun 

Akademik 2021/2022, berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor 100/PL38/T1.00.01/2022 

tentang Pemberitahuan Pembayaran UKT semester genap Tahun akademik 2021/2022. 

5. Mahasiswa melaksanakan mekanisme registrasi akademik sebagimana tercantum dalam 

lampiran surat edaran ini.   

6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan atau registrasi akademik 

disebut mahasiswa mangkir dan sesuai peraturan akademik mahasiswa mangkir 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Saksi bagi mahasiswa mangkir: 

a. Bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran secara luring/offline dan 

daring/online, maka pembelajaran yang dilaksanakan pada semester berjalan 

tidak diakui.  

b. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Darat (Prada) dan Praktek Laut (Prala), 

maka kegiatan Prada dan Prala pada semester berjalan Tidak diakui.  

https://polimarin.ac.id/


 

 

c. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Kertas Kerja Praktek (KKP)/Kertas Kerja 

Praktek Industri (KKPI) dan atau bimbingan Tugas akhir/skripsi dan atau  ujian Tugas 

akhir/skripsi maka kegiatan Ujian Kertas Kerja Praktek (KKP)/Kertas Kerja 

Praktek Industri (KKPI) dan atau bimbingan Tugas akhir/skripsi dan atau ujian 

Tugas akhir/skripsi pada semester berjalan tidak diakui. 

8. Dosen wali melaksanakan tugas memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan 

persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah 

dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.  

9. Pelaksanaan registrasi akademik yang dilaksanakan secara luring/offline, maka seluruh 

Sivitas Akademika wajib menaati protokol kesehatan secara ketat di lingkungan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia.  

 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Semarang, 20 Januari 2022 

Direktur,  

 

 

 

Ir. Akhmad Nuriyanis, MT  

NIP 196207171993031001 

 

Tembusan: 

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; 

2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; 

3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan; 

4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 

5. Ketua Jurusan; 

6. Ketua Program Studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

Registrasi Akademik 

Genap Tahun Akademik 2021/2022 

Di Lingkungan Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia 

 

 

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN REGISTRASI AKADEMIK 

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 

 

1. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh status terdaftar. 

2. Registrasi Akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, 

praktikum, ujian dan atau kegiatan kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada 

semester bersangkutan. 

3. Mahasiswa melaksanakan registrasi akademik, setelah mahasiswa menyelesaikan 

registrasi administratif pada setiap semester berjalan, sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan pada kalender akademik yang berlaku. 

4. Pelaksanaan kegiatan registrasi akademik dapat dilaksanakan dengan 2 mekanisme yaitu : 

a. Mahasiswa dengan pembelajaraan luring/offline melaksanakaan registrasi akademik 

secara luring/offline. 

b. Mahasiswa dengan pembelajaraan daring/online, pelaksana Ujian Kertas Kerja 

Praktek (KKP)/Kertas Kerja Praktek Industri (KKPI) dan bimbingan serta ujian Tugas 

akhir/skripsi melaksanakaan registrasi akademik secara daring/online. 

5. Mekanisme Registrasi Akademik secara luring/offline dan daring/online, yaitu : 

a. Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif, dapat melaksanakan 

registrasi akademik.  

b. Registrasi akademik dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan, dengan cara 

dengan mahasiswa mengambil Kartu Rencana Studi di Subbagian Akademik dan 

Kemahasiswaan, dengan mekanisme: 

1) Registrasi akademik secara daring/online, maka mahasiswa dapat mengunduh KRS 

dalam bentuk soffile format PDF pada Sistem Akademik Mahasiswa (SIAKAD 

Mahasiswa). 

2) Registrasi akademik secara luring/offline, maka mahasiswa mengambil KRS dalam 

bentuk hardfile, sebanyak 4 lembar di loket layanan Subbagian Akademik dan 

Kemahasiswaan. 

 



 

 

c. Mahasiswa yang telah menerima KRS, melaksanakan konsultasi perwalian dan 

selanjutnya mendapat persetujuan KRS dari dosen wali, dengan mekanisme: 

1) Registrasi akademik secara daring/online, maka : 

a) mahasiswa berkonsultasi perwalian dengan dosen wali secara online melalui 

zoom meeting, whatsapp video atau sarana komunikasi daring lainnya yang 

dianggap mudah, efektif dan efisien.  

b) Dosen wali memberikan persetujuan KRS dan menyerahkan kembali kepada 

mahasiswa. 

2) Registrasi akademik secara luring/offline, maka: 

a) Mahasiswa membuat janji bertemu dosen, menghadap tatap muka, 

berkonsultasi dengan dosen wali secara mandiri (konsultasi perwalian KRS 

tidak dapat diwakilkan). 

b) Dosen wali memberikan persetujuan pada KRS tercetak/hardfile dan 

menyerahkan kembali kepada mahasiswa. 

d. Penyerahan KRS kepada Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, dengan 

mekanisme: 

1) Registrasi akademik secara daring/online, maka mahasiswa dapat mengirimkan 

KRS melalui baak3@polimarin.ac.id, dengan subject email: KRS_(Nama 

Prodi)_(Nama Mahasiswa). 

2) Registrasi akademik secara luring/offline, maka mahasiswa menyerahkan KRS 

secara harfile/softfile melalui loket layanan Subbagian Akademik dan 

Kemahasiswaan dan wajib mengisi daftar penyerahan KRS sebagai bukti telah 

menyelesaikan proses registrasi akademik.   

e. KRS yang telah diterima Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya akan 

dilakukan proses legalisasi yaitu pembubuhan stempel Polimarin. 

f. KRS yang telah diterima Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dan telah 

dibubuhi stempel Polimarin, akan didistribusikan kembali kepada:  

a) Mahasiswa yang bersangkutan 

b) Dosen Wali 

c) Program Studi 

d) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan 

6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan atau registrasi akademik 

disebut mahasiswa mangkir dan sesuai peraturan akademik mahasiswa mangkir 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Saksi bagi mahasiswa mangkir: 

a. Bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran secara luring/offline dan 

daring/online, maka pembelajaran yang dilaksanakan pada semester berjalan 

tidak diakui.  
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b. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Darat (Prada) dan Praktek Laut (Prala), 

maka kegiatan Prada dan Prala pada semester berjalan Tidak diakui.  

c. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Kertas Kerja Praktek (KKP)/Kertas Kerja 

Praktek Industri (KKPI) dan atau bimbingan Tugas akhir/skripsi dan atau ujian Tugas 

akhir/skripsi maka kegiatan Ujian Kertas Kerja Praktek (KKP)/Kertas Kerja 

Praktek Industri (KKPI) dan atau bimbingan Tugas akhir/skripsi dan atau ujian 

Tugas akhir/skripsi pada semester berjalan tidak diakui. 

8. Pelaksanaan registrasi akademik secara luring/offline maka seluruh Sivitas Akademika 

wajib menaati protokol kesehatan secara ketat di lingkungan Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia.  

 


