SISTEM INFORMASI AKADEMIK
PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK KAPRODI
VALIDASI KARTU RENCANA STUDI (KRS)

UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA
2020

SIAKAD UNPRI 2020
1.1. Validasi Kartu Rencana Studi (KRS)
Validasi KRS merupakan bentuk persetujuan kaprodi terhadap KRS yang sudah diregistrasi
mahasiswa. Pada menu validasi KRS terdapat 3 piilihan Validasi KRS yaitu: KRS Yang Harus
Divalidasi, KRS Pending dan KRS Sudah Tervalidsi . Bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Halaman validasi KRS

Untuk bisa membedakan ketiganya, agar lebih jelas bisa memperhatikan langkah langkah berikut:
1) KRS yang Harus Divalidasi
Perintah KRS yang Harus Divalidasi terjadi apabila ada mahasiswa yang sudah melakukan
registrasi KRS dan baru pertama kali minta validasi. Adapun cara melakukan validasinya yaitu
dengan cara klik pada icon detail

yang terdapat dalam perintah Aksi pada tabel KRS.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar dibawah ini :

Gambar 2. Validasi KRS mahasiswa
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Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 3. KRS diterima

Terdapat dua pilihan yaitu Tolak dan Validasi. Jika matakuliah yang diambil mahasiswa
sudah sesuai, maka pilih Validasi. Dengan begitu otomatis KRS mahasiswa yang
bersangkutan status nya menjadi Tervalidasi. Sedangkaan apabila matakuliah yang diregistrasi
oleh mahasiswa tersebut tidak sesuai, maka pilih Tolak. Dengan catatan memasukan
komentar pada KRS yang diregistrasi mahasiswa. Untuk lebih jelas bisa melihat contoh
berikut :

Gambar 4. KRS ditolak
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2) KRS Pending
Perintah KRS Mahasiswa Pending, terjadi apabila ada mahasiswa yang sebelumnya sudah
melakukan registrasi KRS dan ditolak oleh kaprodi, karena misalnya ada matakuliah yang
harus ditambahkan. Jika mahasiswa sudah mengirimkan ulang KRS yang sudah di revisi,
maka list KRS mahasiswa tersebut akan muncul di list KRS pending. Kemudian Kaprodi
masih bisa menolak KRS mahasiswa apabila masih belum sesuai dengan matakuliah yang
seharusnya diambil, sampai pada akhirnya KRS yang diajukan mahasiswa tersebut sesuai
dengan matakuliah yang seharusnya diambil. Adapun cara melakukan validasinya yaitu
dengan cara klik pada icon detail

yang terdapat dalam perintah Aksi pada tabel KRS.

Gambar 5. Daftar mahasiswa KRS pending

Jika mahasiswa sudah melakukan perubahan KRS dan mengikuti intruksi yang sudah dibuat
sebelumnya, maka kaprodi tinggal pilih Validasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 2 gambar
dibawah ini :

Gambar 5. Detail KRS pending

Gambar 6. Detail KRS pending mahasiswa
JIka kaprodi menerima usulan KRS tersebut dengan cara klik validasi maka KRS mahasiswa yang
bersangkutan status nya menjadi Tervalidasi.
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3) KRS Sudah Tervalidasi
Pada menu ini, Kaprodi bisa melihat daftar KRS mahasiswa yang sudah tervalidasi. Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 7. Halaman KRS Tervalidasi

1.2. Logout
Setelah selesai menggunakan aplikasi Siakad, Kaprodi diharapkan untuk keluar dari aplikasi
dengan cara mengklik menu Hai, Kaprodi yang berada pada pojok kanan atas, selanjutnya klik
Keluar.

Gambar 8. Menu logout
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