E D A R A N

Nomor : 187/A.01.02/2021
Yang terhormat,
Sdr. Mahasiswa Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Menindaklanjuti Surat Keptusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor
162/A.01.02/2021, tentang keringanan dan percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa Program
Strata Satu (S1) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Sehubungan hal tersebut dengan ini kami informasikan ketentuan keringanan dan percepatan
penyelesaian perkuliahan sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian percepatan pendidikan diberikan keringanan biaya 30% sampai dengan 70%,

2.

3.

4.
5.

keringanan ini di bagi 3 (tiga) kluster:
a. Mahasiswa Angkatan 1998/1999 – 2005/2006 diberikan keringanan 70%
b. Mahasiswa Angkatan 2006/2007 – 2011/2012 diberikan keringanan 50%
c. Mahasiswa Angkatan 2012/2013 – 2015/2016 diberikan keringanan 30%
d. Keringanan yang di maksud dalam huruf a, b, dan c di atas mencakup:
1) Bagi mahasiswa konversi, keringanan tersebut dihitung dari seluruh hutang pembayran BPP,
BOP dan SKS yang belum dibayar selama ini dan pembayran BOP dan SKS semester
kedepan
2) Bagi Mahasiswa yang masih aktif, keringanan dihitung dari BOP dan SKS yang harus dibayar
pada semester genap tahun 2020/2021
Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti kebijakan keringanan ini disyaratkan sebagai berikut;
a. Mahasiswa Tahun Angkatan 1998/1999 hingga Angkatan Tahun Akademik 2015/2016
b. Bagi mahasiswa yang sudah melewati masa perkuliahan 14 semester atau lebih diwajibkan
melakukan registrasi/konversi sesuai ketentuan yang berlaku
c. Bersedia melunasi seluruh kewajiban sesuai dengan kebijakan keringanan ini
d. Bersedia mengikuti ketentuan ini dengan mengisisi surat pernyataan dilengkapi materai (surat
pernyataan dapat download di Web Fakultas Teknik UHAMKA (https://ft.uhamka.ac.id)
e. Surat Pernyataan yang asli dapat dikirim langsung ke sekretariat FT UHAMKA atau dikirim melalui
jasa pengiriman di tujukan kepada Sekretariat FT UHAMKA.
Bagi yang berminat dipersilahkan untuk mendaftar dengan mengisi google form pada link:
http://bit.ly/Perc-PenyelesaianPerkuliahan_FT
Pendaftaran paling lambat tanggal 17 Maret 2021
Bagi yang sudah mendapatkan program ini sebelumnya tidak diperkenankan ikut kembali

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Dan Mugisidi.,ST., M.Si
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Dekan (sebagai laporan)
Wakil Dekan II & III
Ketua Program Studi TI,TM & TE
KTU/Para Kasubag

