
  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 
Jalan MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia 

Telp. +62341 553737, 568914, 558226   Fax. +62341-558227 

E-mail : fia@ub.ac.id         http://fia.ub.ac.id 
 

 

 

PENGUMUMAN 

NO. 3926/ UN10.F03.01/PP/2020 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan Semester Antara TA. 2019/2020, berikut disampaikan beberapa hal 

terkait dengan pelaksanaannya secara teknis sebagai berikut : 

1. Jadwal Semester Antara TA. 2019/ 2020 tertuang dalam jadwal perkuliahan Semester Antara bagi 

Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis sebagaimana terlampir 

2. Nama-nama peserta yang lolos untuk mengikuti Semester Antara TA. 2019/2020 dapat dilihat pada 

daftar peserta yang lolos mengikuti SA 2019/2020 di Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Jurusan 

Ilmu Administrasi Bisnis sebagaimana terlampir. 

3. Diminta bagi semua peserta yang sudah lolos agar segera menghubungi dosen pengampu paling 

lambat hari Jumat, 5 Juni 2020, untuk dibuat grup kelas Semester Antara dan pengarahan teknis 

perkuliahan semester antara yang dilakukan secara daring (online class) 

4. Peserta yang sudah dinyatakan lolos dan di SIAM sudah muncul nama mata kuliah yang diprogram 

namun masih ada pembayaran yang kurang, diminta untuk segera melunasi kekurangan tersebut. 

(Biaya per SKS Rp 100.000. Contoh : Kepemimpinan 3 SKS maka yang harus di bayar Rp 300.000) 

5. Mahasiswa yang jadwal perkuliahannya berbenturan atau peserta sudah lolos namun mata kuliah 

tidak muncul di SIAM bisa menghubungi Ibu Anisah di nomor HP 082141814225 bagi mahasiswa 

Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Bapak Nur Shodik di nomor HP 082333808533 bagi 

mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. 

6. Mahasiswa yang merasa sudah mendaftar melalui google form dan melakukan pembayaran 

Semester Antara, Namun tidak lolos mengikuti semester antara (nama tidak tercantum pada daftar 

di atas), maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ke nomor rekening masing-masing 

mahasiswa sesuai dengan isian di google form pada waktu pendaftaran. 

7. Pengembalian dana akan dicek dan diproses oleh panitia minimal 1 (satu) bulan setelah 

pelaksanaan Semester Antara (Estimasi pengembalian dana antara Bulan Juli – Agustus 2020 ) 

8. Khusus mahasiswa yang terjadi kesalahan nominal transfer atau kelebihan bayar, kesalahan 

transfer sebanyak 2 kali dan sudah transfer namun belum mengisi google form, maka dapat 

menghubungi panitia akademik dengan contact person Ibu Heni di nomor HP 08113035358. 

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Malang, 3 Juni  2020 

a.n Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik 

 

 

 

 

Yusri Abdillah, Ph.D., CPM 

NIP. 19741227 200312 1002 

http://fia.ub.ac.id/

