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PENDAHULUAN 

Menu input nilai mata kuliah tugas akhir dan pengabdian masyarakat disediakan agar nilai 

dapat diinputkan di sepanjang semester perkuliahan. Nilai diinputkan secara langsung 

perorangan, tidak menggunakan DPNA. nilai mata kuliah tugas akhir dan pengabdian 

masyarakat diinputkan melalui akun Koordinator Prodi atau WD1. 

Agar nilai mata kuliah tugas akhir (skripsi, seminar proposal, seminar hasil) dan pengabdian 

masyarakat (KKN, kukerta, kuliah kerja nyata, magang, parkatek lapangan, dll) dapat 

diinputkan melalui menu ini, maka mata kuliah tersebut harus disetting terlebih dahulu 

menjadi mata kuliah tugas akhir atau pengabdian masyarakat melalui menu mata kuliah 

program studi. 

 

LANGKAH-LANGKAH PENGINPUTAN NILAI MATAKULIAH TUGAS AKHIR DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT. 

A. Setting Matakuliah Tugas Akhir dan Pengabdian Masyarakat 

1. Login ke lptiksiakad.unja.ac.id melalui akun koordinator prodi / pengelola prodi 

2. Buka Menu Akademik -> Matakuliah Program Studi, maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Kemudian pilih program studi. 

3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar matakuliah program studi seperti berikut 
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4. Selanjutnya pada kotak search, ketikkan kode atau nama mata kuliah tugas akhir 

/pengabdian masyarakat. Misalnya matakuliah PTA282 Kuliah Kerja Nyata, prodi 

menginginkan matakuliah ini termasuk jenis matakuliah pengabdian masyarakat.  

 
 

5. Untuk menjadikan matakuliah sebagai matakuliah tugas akhir/pengabdian 

masyarakat, klik tombol edit (warna merah) pada matakuliah, sehingga akan terihat 

tampilan berikut: 

 
Ubah jenis matakuliah menjadi matakuliah pengabdian masyarakat (contoh tadi 

adalah matakuliah kuliah kerja nyata), kemudian simpan. 

 

Catatan:  
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 Nilai matakuliah yang bisa diinputkan secara manual per mahasiswa di 

sepanjang semester hanyalah nilai matakuliah yang termasuk jenis 

matakuliah tugas akhir/ pengabdian masyarakat. Sedangkan jenis 

matakuliah lain diinputkan di akhir semester.  

 Matakuliah yang telah disetting menjadi matakuliah tugas akhir atau 

pengabdian masyarakat, tidak dapat diubah lagi jenis matakuliahnya. 

 Apabila mahasiswa mengontrak matakuliah pengabdian masyarakat dan 

mahasiswa ybs mendaftar KKN di Bapel, maka yang bisa menginputkan 

nilai matakuliah pengabdian masyarakatnya adalah Bapel, bukan 

Koordinator Prodi atau WD1. 

 

B. Input Nilai Matakuliah Tugas Akhir / Pengabdian Masyarakat. 

1. Koordinator Program Studi/ Wakil Dekan BAKSI Login ke lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Buka Menu Akademik -> Nilai Magang dan Tugas Akhir, maka akan tampil jendela 

berikut: 

 
Pilih semester (hanya tersedia semester ganjil 2017/2018 dan genap 2016/2017), 

dan Program Studi. Kemudian klik Proses. 

3. Selanjutnya akan terlihat tanpilan berikut: 
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Gambar di atas menampilkan daftar matakuliah pengabdian masyarakat dan 

matakuliah tugas akhir yang dimiliki oleh program studi. Untuk menginputkan nilai 

matakuliah, klik Detail pada matakuliah. Misalnya ingin menginputkan nilai 

matakuliah Kuliah Kerja Nyata. 

4. Tampilan berikutnya memperlihatkan daftar peserta matakuliah.  

 
5. Silakan inputkan nilai pada peserta matakuliah degan mengklik tombol nilai pada 

nama mahasiswa. 

 
Pada tampilan berikutnya, isikan nilai mahasiswa, kemudian klik tombol simpan. 


