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Panduan Perwalian di Program Studi Ekonomi Pembangunan 
Semester Ganjil 2020/2021 (2020.1) 

Sehubungan dengan dijalankannya protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), maka untuk 

semester Ganjil 2020, perwalian dan pengisian FRS akan dilakukan secara daring. Seperti biasa, 

perwalian bersifat wajib untuk seluruh mahasiswa EP. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai 

penyesuaian. Berikut ini adalah informasi yang perlu diketahui oleh para mahasiswa dalam 

menjalankan proses perwalian dan pendaftaran rencana studi Semester 2020.1. Harap dibaca 

dan dipahami dengan baik. 

1. Perwalian beserta pemilihan matakuliah yang akan ditempuh akan dilaksananakan pada 

tanggal 20 Juli – 3 Agustus 2020 (kecuali tanggal merah) dengan memanfaatkan Google 

form (sebagai pengganti lembaran berwarna merah muda yang biasa dipakai). Jadwal ini 

lebih panjang daripada jadwal perwalian fakultas. Namun penginputan rencana studi ke 

SIAKAD oleh dosen wali, baru dapat dilakukan pada tanggal 4 – 6 Agustus 2020. Karena 

penggunaan Google form tidak dapat mendeteksi ketika kapasitas kelas matakuliah sudah 

terpenuhi, maka inputing matakuliah ke SIAKAD dilakukan dengan prinsip first-in-first-

serve. Jadi segera lakukan proses perwalian dan pengisian Google form. 

 

2. Semua informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses perwalian akan dikirimkan 

ke milis Prodi EP, sehingga seluruh mahasiswa EP dapat menyelesaikan proses perwalian 

dan pengisian FRS dengan baik. Mahasiswa akan menerima beberapa informasi berikut 

ini: 

a. daftar matakuliah berikut matakuliah prasyarat;  

b. jadwal kuliah & ujian; 

c. daftar dosen wali;  

d. Google form link https://bit.ly/PerwalianEP-2020-1 untuk pendaftaran matakuliah 

sebagai pengganti pink form yang biasanya diisi oleh para mahasiswa dan 

ditandatangani dosen wali. Form ini dapat diakses melalui SSO Unpar. 

 

3. Komunikasi dengan dosen, bila dibutuhkan, dilakukan melalui WAG (invitation link akan 

diinformasikan oleh Fakultas) yang disediakan dan/atau email Unpar. Untuk dosen yang 

tidak memiliki invitation link, komunikasi hanya melalui email Unpar. Mahasiswa wajib 

menggunakan akun email Unpar dalam berkomunikasi dengan dosen wali. Tujukan 

semua emal ke email pribadi (bukan jabatan) Unpar dosen wali. Tulis Perwalian 2020.1 

NPM dalam baris SUBJECT atau PERIHAL saat mengirimkan email. (Contoh: Perwalian 

2020.1 2009110003). Ini dibutuhkan untuk memastikan email mahasiswa dapat dilacak 

dengan mudah di akun email dosen wali. Jadi pastikan baris tersebut diisi dengan format 

seperti di atas.   

https://bit.ly/PerwalianEP-2020-1
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4. Jumlah maksimal sks yang dapat diambil di Semester 2020.1, didasarkan pada IPS yang 

diperoleh pada Semester 2019.2 (Genap 2019). Prestasi Semester Pendek 2020 tidak 

diperhitungkan untuk menentukan jumlah sks yang dapat diambil di semester ganjil yang 

mengikutinya. Batas maksimal jumlah sks tempuh dalam batas interval IPS adalah sebagai 

berikut:  

a. IPS > 3,00 maksimal jumlah sks tempuh 24 

b. IPS 2,50 – 2,99 maksimal jumlah sks tempuh 21 

c. IPS < 2,49 maksimal jumlah sks tempuh 18 

 

5. Untuk Semester 2020.1, ditawarkan beberapa matakuliah binaan Prodi lain dengan 

jumlah peserta terbatas. Karena kapasitas terbatas, maka ada kemungkinan tidak 

mendapat kelas. Selain itu, matakuliah ini juga belum memiliki jadwal kuliah dan/atau 

ujian, sehingga ada kemungkinan terjadi bentrok jadwal dengan matakuliah Prodi EP. Bila 

ini terjadi, maka penggantian matakuliah baru dapat diselesaikan setelah jadwal 

matakuliah tersebut diumumkan (setelah FRS). Jadi, disarankan untuk mengusulkan 

alternative matakuliah seandainya kelas penuh atau bentrok jadwal kuliah. Alternative 

matakuliah ini dapat dicantumkan dalam Keterangan (Lihat Butir 6 untuk format 

penulisannya). 

 

6. Lengkapi informasi dalam Google form. Catatan: Silakan hubungi salah satu nomor WA ini 

seandainya membutuhkan bantuan akses dan pengisian Google form. Ely (0852-7003-

2506), Mathew (0813-2145-3783), Billy (0817-6330-539), Nadine (0877-0877-1042), Dea 

(0812-8483-0159), Andika (0822-1936-3550). 

a. Nama;  

b. NPM;  

c. Bidang peminatan. Pilih “Belum Punya” kalau belum menentukan bidang 

peminatan.  

d. Dosen wali;  

e. Matakuliah yang diambil;  

f. Jumlah sks; 

g. Keterangan. Kalau Google form sudah anda submit tetapi anda ingin mengubah 

matakuliah atau mengganti informasi, maka isi Google form yang baru dan 

lakukan hal berikut ini: 

 Kalau akan membatalkan (menambah) matakuliah, maka isikan matakuliah 

yang akan dibatalkan (ditambahkan) dalam sel matakuliah dan tuliskan Batal 

(Tambah) pada kolom keterangan. 

Contoh:  

1. Isi sel matakuliah: Ekonomi Pembangunan. Keterangan: Batal. Artinya 

anda membatalkan matakuliah Ekonomi Pembangunan. 

2. Isi sel matakuliah: Ekonomi Keuangan Publik. Keterangan: Tambah. Artinya 

anda menambah matakuliah Ekonomi Keuangan Publik. 
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3. Isi sel matakuliah: Metode Penelitian untuk Ekonomi. Keterangan: Tambah 

dan Batal (Ekonomi Keuangan Publik). Artinya anda mengganti 

matakuliah Ekonomi Keuangan Publik dengan Metode Penelitian untuk 

Ekonomi. 

 

 Untuk mengajukan alternative matakuliah, tulis matakuliah utama dalam sel 

matakuliah dan cantumkan Matakuliah utama (matakuliah); Alternative 

(matakuliah) dalam Keterangan.  

Contoh: isi sel matakuliah: Pengantar Data Sains. Keterangan: Matakuliah 

utama (Pengantar Data Sains); Alternative (Bahasa Indonesia). Artinya, 

Pengantar Data Sains dapat diganti dengan Bahasa Indonesia seandainya kelas 

Pengantar Data Sains penuh atau bentrok dengan matakuliah lain. 

Catatan: Untuk matakuliah Alternative dapat diisi maksimal 2 matakuliah. 

Contoh: Alternative (Bahasa Indonesia, Logika).  

 

 Untuk mengganti bidang peminatan, pilih bidang peminatan yang baru dalam 

sel bidang peminatan dan tuliskan bidang peminatan yang dibatalkan dalam 

Keterangan. Contoh: Isi sel bidang peminatan: EKL. Keterangan: Batal EMK. 

Artinya anda mengganti EMK dengan bidang peminatan EKL. 

h. Dalam memilih matakuliah, pastikan bahwa:  

 batas maksimal sks tempuh di atas tidak dilanggar dan  

 prasyarat tempuh sudah terpenuhi (gunakan informasi dalam pink form untuk 

informasi terkait matakuliah prasyarat berikut nilai kelulusannya),  

Bila batas maksimal dilampaui dan/atau ada prasyarat matakuliah yang tidak dipenuhi, 

maka dosen wali tidak dapat memasukkan seluruh matakuliah yang diminta 

mahasiswanya pada tanggal 4 – 6 Agustus 2020. 

 

7. Matakuliah pilihan yang diambil dari matakuliah bidang peminatan lain, baru akan diinput 

paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 selama kapasitas kelas masih tersedia. Oleh sebab 

itu, sangat disarankan untuk mencantumkan matakuliah alternative dengan mengikuti 

format penulisan pada butir 6 di atas. Mahasiswa wajib memverifikasi matakuliah yang 

telah didaftarkan melalui portal masing-masing dan segera beritahu dosen wali bila ada 

perbedaan dengan matakuliah saat perwalian. Perbedaan yang tidak dilaporkan kepada 

dosen wali paling lambat tanggal 6 Agustus pukul 14:00, sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab mahasiswa.  

--- 


