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PENDAHULUAN 

Menu Validasi Perbaikan KHS Mahasiswa disediakan untuk memvalidasi ajuan perbaikan 

KHS mahasiswa aktif yang telah diajukan oleh mahasiswa secara online di siakad. Perbaikan 

KHS mahasiswa disediakan karena masih ditemukan kesalahan kode, nama mata, sks 

matakuliah, dan nilai pada KHS mahasiswa yang terjadi pada semester-semester 

sebelumnya. Menu ini hanya dibuka pada semester Ganjil 2017/2018, sehingga mahasiswa 

dihimbau untuk mengecek KHS dan transkrip nilai semestara dan menyelesaikan perbaikan 

seluruh KHS nya pada semester Ganjil 2017/2018 ini. Terdapat beberapa tipe perbaikan 

data KHS yang diajukan oleh mahasiswa: 

a. Hapus Matakuliah Dikarenakan Tidak Mengontrak Matakuliah 

Perbaikan ini dipilih apabila ingin menghapus matakuliah yang bukan pilihan konsentrasi 

studi mahasiswa tetapi sudah terlanjur dikontrak. Penghapusan salah satu matakuliah 

karena muncul di transkrip sebanyak dua kali tidak dibenarkan. Jika ada nama mata 

kuliah yang sama tetapi kode berbeda sehingga muncul dua kali di transkrip, langkah 

penyelesaiannya adalah dengan melakukan penyesuaian kode dan nama matakuliahnya 

agar sesuai dengan kurikulum. Dengan demikian nantinya kedua matakuliah tersebut 

akan menjadi sama dan hanya muncul salah satunya di transkrip dengan nilai terbaik.  

b. Penyesuaian Matakuliah dengan Kurikulum 

Perbaikan ini dipilih bila kode,nama, dan SKS mata kuliah yang dikontrak tidak sama 

dengan yang ada pada kurikulum mahasiswa. Kasus ini biasanya terjadi pada saat 

mahasiswa mengontrak perbaikan matakuliah dimana ia mengontrak matakuliah 

perbaikan yang tidak sama dengan yang ada di kurikulum. Hal ini ditandai dengan tanda 

silang merah pada KHS mahasiswa. Contoh: 

 
c. Perbaikan Kode Matakuliah 

Ini dipilih apabila mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa sudah sesuai dengan 

kurikulum, tetapi ada kekeliruan penggunaan kode matakuliah pada kurikulum (misalnya 

ada matakuliah berbeda tetapi kode sama). Mahasiswa bisa mengajukan perbaikan kode 

mata kuliah yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh prodi. 
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d. Perbaikan Nama Matakuliah 

Ini dipilih apabila mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa sudah sesuai dengan 

kurikulum, tetapi ada kekeliruan nama mata kuliah pada kurikulum (misalnya nama 

matakuliah yang disingkat, atau salah ketik). Mahasiswa bisa mengajukan perbaikan 

nama mata kuliah yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh prodi. 

e. Perbaikan nilai matakuliah 

Ini dipilih apabila terdapat perbedaan antara nilai yang diberikan dosen lewat DPNA 

dengan nilai yang tersimpan pada KHS dan transkrip mahasiswa. Ini biasanya terjadi 

karena  faktor keterlambatan dalam upload nilai. 

Validasi perbaikan KHS  yang bukan berupa perbaikan nilai hanya dilakukan oleh koordinator 

prodi. Sedangkan perbaikan KHS yang berupa perbaikan nilai harus divalidasi oleh dosen 

penanggung jawab/ pengampu matakuliah, Koordinator Prodi, dan Wakil Dekan BAKSI. 

 

ALUR PEMPROSESAN PERBAIKAN KHS 

Alur pemprosesan perbaikan KHS mahasiswa dapat dilihat pada diagram alir berikut: 

 

Adapun tahapan perbaikan KHS adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa membuat permohonan perbaikan KHS secara online melalui siakad 

dengan memilih mata kuliah dan tipe perbaikan KHS yang diinginkan. 

2. Mahasiswa melengkapi informasi perbaikan KHS dan mengajukannya untuk 

divalidasi. 

3. Untuk setiap tipe perbaikan KHS berlaku validasi berbeda-beda: 

a. Permohonan penghapusan mata kuliah divalidasi oleh Koordinator Prodi 
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b. Permohonan perubahan kode, nama, dan sks mata kuliah divalidasi oleh 

Koordinator Prodi 

c. Permohonan perubahan nilai divalidasi secara bertahap oleh dosen 

penanggung jawab/ pengampu matakuiah, Koordinator Program Studi, dan 

Wakil Dekan Baksi. 

4. Permohonan perubahan nilai akan divalidasi berdasarkan DPNA yang pernah 

diupload oleh Dosen penanggung jawab matakuliah. Jika permohonan perubahan 

nilai tidak sesuai dengan DPNA yang ada, maka dosen pengampu/koordinator 

prodi/WD1 berhak menolak usulan perbaikan nilai.  

5. Jika permohonan perbaikan KHS mahasiswa ditolak karena tidak sesuai DPNA, tetapi 

mahasiswa mempunyai bukti-bukti valid mengenai perubahan nilai (cetakan KHS 

sebelumnya atau Surat Keterangan perubahan nilai ditandatangani oleh dosen 

penanggung jawab/ pengampu mata kuliah dan disetujui oleh koordinator prodi dan 

WD1), maka mahasiswa dapat mengajukan bukti tersebut kepada dosen 

penanggungjawab/pengampu matakuliah, koordinator prodi, dan WD1 agar dapat 

dijadikan acuan ketika memvalidasi permohonan perubahan nilai. 

6. Apabila permohonan perbaikan KHS telah divalidasi dan disetujui, maka KHS 

mahasiswa akan berubah secara otomatis. 

 

Catatan: Semua proses perbaikan KHS mulai dari ajuan sampai dengan validasi 

tercatat pada log perbaikan KHS yang dapat digunakan untuk kebutuhan forensik 

apabila nanti ditemukan kecurangan. 

 

LANGKAH-LANGKAH VALIDASI PERBAIKAN KHS 

A. Penghapusan Matakuliah pada KHS (oleh Koordinator Prodi) 

1. Koordinator Program Studi Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Validasi Perbaikan KHS (Prodi), maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 1 ajuan perbaikan KHS yang belum diproses 

oleh prodi. Untuk memproses klik Lihat Detil. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar perbaikan KHS yang diajukan oleh mahasiswa. 

Silakan klik Detil untuk memproses setiap ajuan. 
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4. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. 

 

 
Untuk memvalidasi ajuan mahasiswa, silakan cek kesesuaian antara ajuan perubahan 

dengan kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa. Jika memang matakuliah yang 

ingin dihapus tidak sesuai dengan konsentrasi yang diambil atau memang tidak ada 

penyesuaiannya dengan kurikulum, maka matakuliah tersebut boleh dihapus. Untuk 

menghapus matakuliah, klik Setuju Matakuliah Dihapus dari KHS. 

Catatan: Matakuliah yang sudah terhapus, tidak bisa dikembalikan lagi. 
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B. Penyesuaian Matakuliah dengan Kurikulum (oleh Koordinator Prodi) 

1. Koordinator Program Studi Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Validasi Perbaikan KHS (Prodi), maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 3 ajuan perbaikan KHS yang belum diproses 

oleh prodi. Untuk memproses klik Lihat Detil. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar perbaikan KHS yang diajukan oleh mahasiswa. 

Silakan klik Detil untuk memproses setiap ajuan. 

 
4. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. 
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Untuk memvalidasi ajuan mahasiswa, silakan cek kesesuaian antara ajuan perubahan 

dengan kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa. Jika perubahan yang diajukan 

telah sesuai, klik Setuju dan Sesuaikan Dengan Kurikulum. Maka secara otomatis 

sistem akan menyesuaiakan matakuliah pada KHS sesuai dengan ajuan. 

 

Pada contoh di atas mahasiswa mengajukan perubahan kode dan nama mata kuliah 

yang semula FTP111 Fisika Dasar menjadi FPT111 Fisika agar sesuai dengan 

kurikulum.  

 

C. Perbaikan Kode/Nama/SKS Matakuliah (oleh Koordinator Prodi) 

1. Koordinator Program Studi Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Validasi Perbaikan KHS (Prodi), maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 1 ajuan perbaikan KHS yang belum diproses 

oleh prodi. Untuk memproses klik Lihat Detil. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar perbaikan KHS yang diajukan oleh mahasiswa. 

Silakan klik Detil untuk memproses setiap ajuan. 
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4. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. Detail 

prosedur perbaikan kode/nama/dan sks matakuliah dijelaskan pada halaman ini. 

 

 
 

D. Perbaikan Nilai Matakuliah (oleh Dosen Penanggung Jawab/Pengampu 

Matakuliah) 

1. Penanggung Jawab/Pengampu Matakuliah Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 
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2. Buka Menu Akademik Dosen -> Validasi Perbaikan KHS, maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Silakan klik Detil untuk memproses ajuan. 

3. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. 

  

 
Permohonan validasi perubahan nilai secara otomatis masuk ke akun penanggung 

jawab matakuliah, jika penanggung jawab matakuliah sedang tidak aktif atau telah 

pensiun maka validasi akan masuk ke akun pengampu matakuliah yang lain. Jika 

tidak ditemukan penanggung jawab/ pengampu matakuliah yang aktif, maka 

permohonan validasi akan langsung diteruskan ke koordinator prodi. 

 

Klik di sini untuk 
melihat DPNA 
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Untuk memvalidasi perbaikan nilai, penanggung jawab/ pengampu matakuliah dapat 

menjadikan DPNA sebagai acuan. Jika perbaikan nilai yang diajukan tidak sesuai 

dengan DPNA, maka penanggung jawab/ pengampu matakuliah berhak menolak 

perbaikan nilai kecuali mahasiswa bisa menunjukkan bukti perbaikan nilai yang sah. 

 

Untuk menyetujui usulan perbaikan nilai, silakan klik Setuju Perbaikan. Maka usulan 

perbaikan akan diteruskan ke koordinator prodi untuk divalidasi. 

 

E. Perbaikan Nilai Matakuliah (oleh Koordinator Prodi) 

1. Koordinator Program Studi Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Validasi Perbaikan KHS (Prodi), maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Silakan klik Detil untuk melihat ajuan. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar perbaikan KHS yang diajukan oleh mahasiswa. 

Silakan klik Detil untuk memproses setiap ajuan. 

 
4. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. 
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Permohonan validasi perubahan nilai secara otomatis masuk ke akun koordinator 

prodi. Untuk memvalidasi perbaikan nilai, koordinator prodi dapat menjadikan DPNA 

sebagai acuan. Jika perbaikan nilai yang diajukan tidak sesuai dengan DPNA, maka 

koordinator prodi berhak menolak perbaikan nilai kecuali mahasiswa bisa 

menunjukkan bukti perbaikan nilai yang sah. 

 

Untuk menyetujui usulan perbaikan nilai, silakan klik Setuju Perbaikan. Maka usulan 

perbaikan akan diteruskan ke Wakil Dekan BAKSI  untuk divalidasi. 

 

F. Perbaikan Nilai Matakuliah (oleh Wakil Dekan BAKSI) 

1. Wakil Dekan BAKSI Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Validasi Perbaikan KHS (WD1), maka akan tampil jendela 

berikut: 

Klik di sini untuk 
melihat DPNA 
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Untuk memproses ajuan perubahan nilai, klik Detil pada prodi. Misalnya di klik detail 

pada prodi sistem informasi. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar perbaikan KHS yang diajukan oleh mahasiswa. 

Silakan klik Detil untuk memproses setiap ajuan. 

 
4. Jendela berikutnya menampilkan detail perbaikan KHS yang diusulkan. 

 

Klik di sini untuk 
melihat DPNA 
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Permohonan validasi perubahan nilai secara otomatis masuk ke WD1. Untuk 

memvalidasi perbaikan nilai, WD1 dapat menjadikan DPNA sebagai acuan. Jika 

perbaikan nilai yang diajukan tidak sesuai dengan DPNA, maka WD1 berhak menolak 

perbaikan nilai kecuali mahasiswa bisa menunjukkan bukti perbaikan nilai yang sah. 

 

Untuk menyetujui usulan perbaikan nilai, silakan klik Setuju Perbaikan. Maka nilai di 

KHS mahasiswa otomatis berubah. Untuk menolak perbaikan, silakan klik tolak 

perbaikan. 

 


