
1. Fitur Pembimbing 

1.1 Persetujuan Maju 

Pembimbing dapat menyetujui maju mahasiswa melalui myubaya, fitur Akademik > Tugas Akhir 

> Persetujuan Tugas Akhir. Isikan filter nama mahasiswa yang akan disetujui maju, maka akan muncul 

tombol ‘Setuju Maju’, jika di klik akan memunculkan pop up konfirmasi “Apakah Anda yakin untuk 

menyetujui mahasiswa ini maju ujian tugas akhir?” , untuk memastikan data yang dipilih sudah benar. 

 

 Setelah dosen pembimbing menyetujui maju mahasiswa, maka tombol ‘Setuju Maju’ akan

hilang, digantikan oleh 3 icon yaitu  

persetujuan . 

  

Pembimbing dapat menyetujui maju mahasiswa melalui myubaya, fitur Akademik > Tugas Akhir 

> Persetujuan Tugas Akhir. Isikan filter nama mahasiswa yang akan disetujui maju, maka akan muncul 

di klik akan memunculkan pop up konfirmasi “Apakah Anda yakin untuk 

menyetujui mahasiswa ini maju ujian tugas akhir?” , untuk memastikan data yang dipilih sudah benar. 

Setelah dosen pembimbing menyetujui maju mahasiswa, maka tombol ‘Setuju Maju’ akan

hilang, digantikan oleh 3 icon yaitu   icon QrCode ,   icon detail persetujuan  dan  

Pembimbing dapat menyetujui maju mahasiswa melalui myubaya, fitur Akademik > Tugas Akhir 

> Persetujuan Tugas Akhir. Isikan filter nama mahasiswa yang akan disetujui maju, maka akan muncul 

di klik akan memunculkan pop up konfirmasi “Apakah Anda yakin untuk 

menyetujui mahasiswa ini maju ujian tugas akhir?” , untuk memastikan data yang dipilih sudah benar.  

 

Setelah dosen pembimbing menyetujui maju mahasiswa, maka tombol ‘Setuju Maju’ akan 

icon detail persetujuan  dan   icon pdf 

 



Icon QrCode   :  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan maju dosen , jika qrcode tersebut 

di scan akan mengarah ke halaman detail persetujuan.

Icon Detail Persetujuan  :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini

 

  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan maju dosen , jika qrcode tersebut 

halaman detail persetujuan. 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini. 

 

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan maju dosen , jika qrcode tersebut 

 



Icon Pdf Persetujuan :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf.  

 



2. Fitur Penguji 

2.1 Persetujuan Berita Acara  

Pembimbing yang menjadi penguji pada saat Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dapat 

menginputkan nilai di menu yang sama dengan persetujuan maju yaitu di menu fitur Akademik > 

Tugas Akhir > Persetujuan Tugas Akhir. Seperti gamb

diberikan kepada mahasiswa, nilai da

oleh penguji hanya pada saat tanggal ujian itu berlangsung saja

Setelah penguji memasukkan nilai maka akan muncul 

icon detail persetujuan ,  icon pdf persetujuan

wakil dekan telah menyetujui berita acara).

 

Icon QrCode  :  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari 

tersebut discan akan mengarah ke halaman detail persetujuan berita acara.

Pembimbing yang menjadi penguji pada saat Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dapat 

menginputkan nilai di menu yang sama dengan persetujuan maju yaitu di menu fitur Akademik > 

Tugas Akhir > Persetujuan Tugas Akhir. Seperti gambar dibawah ini masukkan nilai yang akan 

diberikan kepada mahasiswa, nilai dapat dimasukkan dari angka 0-100.  Nilai hanya dapat diinputkan 

oleh penguji hanya pada saat tanggal ujian itu berlangsung saja. 

Setelah penguji memasukkan nilai maka akan muncul 4 icon yaitu   

icon pdf persetujuan dan  icon Pdf Berita Acara  (icon ini muncul jika 

wakil dekan telah menyetujui berita acara).. 

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan berita acara dosen , jika qrcode 

tersebut discan akan mengarah ke halaman detail persetujuan berita acara.

Pembimbing yang menjadi penguji pada saat Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dapat 

menginputkan nilai di menu yang sama dengan persetujuan maju yaitu di menu fitur Akademik > 

ar dibawah ini masukkan nilai yang akan 

Nilai hanya dapat diinputkan 

 

 icon QrCode ,   

(icon ini muncul jika 

 

persetujuan berita acara dosen , jika qrcode 

tersebut discan akan mengarah ke halaman detail persetujuan berita acara. 



Icon Detail Persetujuan :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan 

 

  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan berita acara seperti dibawah ini.

 

 

seperti dibawah ini. 

 



Icon Pdf Persetujuan  :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf.  

  



Icon Pdf Berita Acara  : 

Jika berita acara telah disetujui oleh wakil dekan ,  maka penguji dapat mengunduh hasil pdf 

dari berita acara (tanpa nilai), lembar berita acara akan berisi nilai, jika proses revisi telah selesai dan 

lembar pengesahan telah di setujui oleh Ketua Program Studi. 

 

 

  



2.2 Persetujuan Revisi 

Jika mahasiswa telah melakukan 

pada menu fitur Akademik > Tugas Akhir > Persetujuan Tugas Akhir

dapat menekan tombol ‘Setuju Revisi’. 

tambahan informasi pilihan mahasiswa terkait form publikasi

maka akan muncul pop up ‘Konfirmasi Apakah Anda yakin untuk m

 

Setelah penguji setuju revisi maka akan muncul 

detail persetujuan  ,  icon pdf 

merupakan dosen pembimbing),  

 

 

  

melakukan revisi dan  sudah menyetujui form publikasi perpustakaan, 

fitur Akademik > Tugas Akhir > Persetujuan Tugas Akhir, dosen pembimbing atau penguji 

dapat menekan tombol ‘Setuju Revisi’. Jika penguji merupakan dosen pembimbing, maka akan ada 

lihan mahasiswa terkait form publikasi perpustakaan. Setelah mengklik tombol 

Konfirmasi Apakah Anda yakin untuk menyetujui revisi mahasiswa ini?’

setuju revisi maka akan muncul 5  icon yaitu   icon QrCode ,  

icon pdf persetujuan dan ,   icon pdf publikasi 

 icon pdf pengesahan. 

h menyetujui form publikasi perpustakaan, maka 

, dosen pembimbing atau penguji 

Jika penguji merupakan dosen pembimbing, maka akan ada 

Setelah mengklik tombol 

enyetujui revisi mahasiswa ini?’   

 

icon QrCode ,   icon 

publikasi (hanya jika penguji 

 



Icon QrCode  :  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan revisi dosen , jika qrcode tersebut 

di scan akan mengarah ke halaman detail persetujuan.

Icon Detail Persetujuan  :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini.

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan revisi dosen , jika qrcode tersebut 

halaman detail persetujuan. 

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini.

 

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan revisi dosen , jika qrcode tersebut 

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini. 

 



Icon Pdf Persetujuan :   

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf.  

 



Icon Pdf Publikasi :  

Jika penguji merupakan dosen pembimbing, maka penguji dapat mengunduh hasil pdf dari form 

persetujuan publikasi mahasiswa.  

 

 

  



Icon Pdf Pengesahan :  

Jika Ketua Program Studi telah menyetujui halaman pengesahan, maka penguji dapat 

mengunduh pdf halaman pengesahan.  

 

 

  



3. Fitur Wakil Dekan 

3.1 Persetujuan Berita Acara 

Wakil Dekan dapat melakukan persetujuan Berita Acara melalui menu fitur Akademik > Tugas 

Akhir > Persetujuan Tugas Akhir. Pada menu ini akan tampil daftar mahasiswa

ujian. 

Jika link ‘detail’ diklik maka akan mengarah p

wakil dekan dapat melihat detail berita acara yang sudah di setujui oleh penguji beserta dengan nilai 

dan hasil dari ujian Tugas Akhir mahasiswa.

Wakil Dekan dapat melakukan persetujuan Berita Acara melalui menu fitur Akademik > Tugas 

Akhir > Persetujuan Tugas Akhir. Pada menu ini akan tampil daftar mahasiswa yang sudah melakukan 

diklik maka akan mengarah pada halaman detail berita acara

wakil dekan dapat melihat detail berita acara yang sudah di setujui oleh penguji beserta dengan nilai 

Tugas Akhir mahasiswa. 

Wakil Dekan dapat melakukan persetujuan Berita Acara melalui menu fitur Akademik > Tugas 

yang sudah melakukan 

 

ada halaman detail berita acara. Pada halaman ini 

wakil dekan dapat melihat detail berita acara yang sudah di setujui oleh penguji beserta dengan nilai 

 



Wakil dekan dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat pada 

cetak  nama penguji tersebut dicetak 

mereka akan dicetak tebal. Tombol ‘

mengisikan nilai pada berita acara tersebut.

 

 

Setelah Wakil Dekan verifikasi berita acara,  maka akan muncul 4

,   icon detail persetujuan ,  

 

Icon QrCode  :  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan berita acara 

qrcode tersebut discan akan mengarah ke halaman detail persetujuan berita acara.

Wakil dekan dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat pada 

dicetak tebal atau tidak.  Penguji yang sudah mengisikan nilai

Tombol ‘Verifikasi Berita Acara’ akan muncul jika semua tim penguji telah 

mengisikan nilai pada berita acara tersebut. 

Wakil Dekan verifikasi berita acara,  maka akan muncul 4 icon yaitu  

 icon pdf persetujuan , dan  icon Pdf Berita Acara

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan berita acara 

qrcode tersebut discan akan mengarah ke halaman detail persetujuan berita acara. 

Wakil dekan dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat pada 

Penguji yang sudah mengisikan nilai, nama 

Verifikasi Berita Acara’ akan muncul jika semua tim penguji telah 

 

icon yaitu   icon QrCode 

icon Pdf Berita Acara. 

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan berita acara wakil dekan , jika 

 



Icon Detail Persetujuan :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan berita acara seperti dibawah ini.

 

Icon Pdf Persetujuan  :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan berita acara seperti dibawah ini.

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan berita acara seperti dibawah ini. 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf.  

 



Icon Pdf Berita Acara  : 

Wakil dekan dapat mengunduh hasil pdf dari berita acara. 

 

 

 

  



4. Fitur Ketua Program Studi

4.1 Persetujuan Lembar Pengesahan

Ketua Program Studi dapat melakukan 

> Tugas Akhir > Pengesahan Tugas Akhir. Pada menu ini akan 

melakukan revisi. 

 

Jika link ‘detail’ diklik maka akan mengarah p

Ketua Program Studi dapat melihat detail 

 

Ketua Program Studi dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat 

pada cetak  nama penguji tersebut 

mereka akan dicetak tebal. Tombol ‘Verifikasi 

penguji telah setuju revisi. 

 

Ketua Program Studi 

Persetujuan Lembar Pengesahan 

dapat melakukan pengesahan Tugas Akhir melalui menu fitur Akademik 

Tugas Akhir. Pada menu ini akan tampil daftar mahasiswa yang sudah 

Jika link ‘detail’ diklik maka akan mengarah pada halaman detail pengesahan

dapat melihat detail pengesahan revisi yang sudah di setujui oleh penguji.

dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat 

pada cetak  nama penguji tersebut dicetak tebal atau tidak.  Penguji yang sudah 

. Tombol ‘Verifikasi Lembar Pengesahan’ akan muncul jika semua tim 

melalui menu fitur Akademik 

tampil daftar mahasiswa yang sudah 

 

ada halaman detail pengesahan. Pada halaman ini 

pengesahan revisi yang sudah di setujui oleh penguji. 

 

dapat melihat penguji mana yang belum mengisikan nilai dengan melihat 

Penguji yang sudah setuju revisi, nama 

uncul jika semua tim 



 

 

Setelah Wakil Dekan verifikasi berita acara,  maka akan muncul 5 icon yaitu   icon QrCode 

,   icon detail persetujuan ,  icon pdf persetujuan ,  icon Pdf Beerita Acara dan  icon 

Pdf Pengesahan. 

 

Icon QrCode  :  

Jika diklik akan menampilkan pop up qrcode dari persetujuan revisi dosen , jika qrcode tersebut 

di scan akan mengarah ke halaman detail persetujuan. 

 

  



Icon Detail Persetujuan  :  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini.

Icon Pdf Persetujuan :   

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

  

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini.

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf. 

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan seperti dibawah ini. 

 

Jika di klik akan menampilkan halaman detail persetujuan dalam bentuk pdf.  

 



Icon Pdf Berita Acara  : 

Wakil dekan dapat mengunduh hasil pdf dari berita acara. 

 

 

  



Icon Pdf Pengesahan :  

Jika Ketua Program Studi telah menyetujui halaman pengesahan, maka penguji dapat 

mengunduh pdf halaman pengesahan.  

 

 

 


