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PENDAHULUAN 

Batal/Tambah mata kuliah merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Untar dengan 
tujuan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/wi untuk memperbaiki kesalahan 
(koreksi) input data dalam proses KRRS Online. 

KETENTUAN DAN SYARAT 

Kegiatan Batal/Tambah hanya khusus diadakan bagi mahasiswa yang memiliki masalah 
dalam: 

• Kurang mata kuliah disebabkan akses bermasalah sewaktu proses KRRS Online. 

• Mahasiswa hanya diberikan kesempatan 1(satu) kali dalam proses koreksi. 
• Waktu dan jam pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing program studi. 
• Demi kelancaran proses perkuliahan mahasiswa dilarang menganti jadwal/kelas 

tanpa seijin dari Program Studi. 

PROSES PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa mengajukan proses Batal/Tambah mata kuliah dengan mencetak form 
KSS yang telah ditulis seperti  dalam contoh gambar 1 (format pengajuan 
batal/tambah mata kuliah reguler FSRD) dan gambar 2 (format pengajuan 
batal/tambah mata kuliah umum). Format cetak adalah potrait dan di cetak diatas 
kertas A4. 

2. Pengajuan/penyerahan berkas dilakukan di program studi dengan waktu dan jadwal 
yang telah ditentukan. Program studi akan melakukan verifikasi (maksimal 2 hari ) 
kerja. 

3. Mahasiswa mengambil kembali form KSS yang telah diverifikasi untuk 
dicopy/digandakan sebanyak 1 lembar (koreksi mata kuliah reguler FSRD) 2 lembar 
(koreksi mata kuliah umum). 
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4. Setelah proses pengandaan form KSS mahasiswa diarahkan untuk melakukan 
verifikasi ke sekretariat MKU (bagi yang melakukan koreksi mata kuliah umum) 
atau Biro ADAK (bagi mahasiswa yang melakukan koreksi mata kuliah reguler 
FSRD). Bentuk verifikasi berupa penandaan stempel dari unit yang bersangkutan. 
Salah satu lembar  form KSS mahasiswa akan diambil oleh unit bersangkutan. 

5. Mahasiswa/wi kembali melakukan pengandaan form KSS yang telah diverifikasi 
oleh program studi, sekretariat MKU, atau Biro ADAK(Pullahta) sebanyak 1 
lembar. Dan salah satunya kemudian dikembalikan(wajib) ke Program Studi untuk 
diarsip. 

6. Dengan demikian proses batal/tambah mata kuliah selesai. Mahasiswa/wi 
diharapkan untuk menyimpan form KSS sebagai bukti dan jika diperlukan 
dikemudian hari dalam permasalahan pencatatan DPMK kehadiran. 

Bagi mahasiswa yang belum jelas atas informasi ini dapat melayangkan pertanyaan ke 
email: 

 

1. dkv@untar.ac.id (Program Studi Desain Komunikasi Visual) 
2. di@untar.ac.id (Program Studi Desain Interior) 

Setiap mahasiswa/wi wajib mencantumkan nama dan NIM serta menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

 

Cek secara periodik akun lintar mahasiswa melalui situs untar (www.untar.ac.id/lintar) 
untuk mendapatkan informasi akademik terkini. 
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CONTOH  FORM KSS BATAL/TAMBAH UNTUK MATA KULIAH REGULER 
FSRD 
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CONTOH  FORM KSS BATAL/TAMBAH UNTUK MATA KULIAH UMUM 

 

 



(@UNTAR
SENIRUPA6 DESAIN

PENGUMUMAN
415 .PD I/FSRD UNTAR/VIII/2016

Diberitahukan kepada mahasiswe Fakultas Seni Rupe dan Desain
bahwa pelaksanaan proses batal tambah akan dilaksanakan pada :

Selaaa, 15 a/d 22 Aqu3tus 2O{8

09.30 B.d 15,00wib

: Gd R.Lt /t (S€tr.tr.i.t PRODI Ol & D(V)

E!C4!:
t. Momblw! Pii.t Oui K.rh Stidl S€m3d.r. (KSS) Ganiil 20i6/mJz
2. KilS r.m€ter Gennp 2015/2016
3. Tidakdlp€rbolrhkan/diillnk.n msngg.nil k6lss

Demikian, harap menjadi pefialian.

-  Ka. PodiDl&DKv

Harl/tanggal
Waktu

Tempat
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