PEMBUKAAN PERIODE PERBAIKAN SEMESTERAN
1. Login forlap
2. Pilih menu Pengajuan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI

3. Klik Tombol buat usulan baru di sebelah kanan

4. Pilih Program Studi dan Periode Pelaporan

5. Pilih Periode Pelaporan, -> pilih periode mulai dari yang akan di perbaiki
(uploadkan prodi dan periode per semester) misal perbaikan 20151- 20162, Maka
pilih dan masukan semua nya per semester.
Klik SIMPAN
6. Muncul menu manajemen usulan dan posisi ajuan di kolom draft

Klik tombol detail usulan untuk menguploadkan document pendukung,

7. Tambahkan semua periode dan prodi yang akan di perbaiki persemester
8. Pilih jenis document (surat rektor), pilih file (scan an surat bentuk .jpg atau .pdf di
bawah 500kb), isikan nomor surat. Uploadkan surat permohonan perbaikan dan
pakta integritas, lalu Klik Upload

9. Lalu akan muncul

10.
Klik Lihat untuk preview document apakah sudah bisa di lihat dengan jelas
dan sesuai atau belum (jika sudah silahkan juga cek atau klik kolom data dasar), jika
ingin hapus klik tombol hapus
11.
Lalu Klik data manajemen usulan kembali

12.

Dan Ajukan usulan denga klik tanda panah pada manajemen usulan

13.
Nanti data usulan akan pindah ke kolom diajukan untuk diproses validasi oleh
kopertis dan jika sudah di proses oleh kopertis dan dikti selanjutnya akan di setujui
14.
Cek di kolom di setujui jika sudah akan tampil waktu perbaikan yang diberikan
( biasanya diberikan waktu 1 bulan untuk perbaikan)

Contoh Surat dan pakta integritas yang di uploadkan

Pakta Integritas

Untuk Pembukan akses mohon agar membawa juga document pendukung dan konfirmasi
ke Seksi Sistem Informasi Kopertis IV,
1.
2.
3.
4.

Surat permohonan pembukaan periode (asli)
Pakta Integritas (asli)
Data – data mahasiswa dalam format excel atau rekap data yang akan di perbaiki
Sample Mhs yang akan di perbaiki (seperti copy ijazah, KTM, KRS, KHS, Akte atau
Bukti pendukung lainnya)
5. Lama proses divalidasi biasanya 1 minggu sekali oleh dikti

