
1. Fitur Mahasiswa 

1.1 Berita Acara Ujian 

Setelah PAJ fakultas menginputkan berita acara ujian, melalui menu Tugas Akhir mahasiswa 

dapat melihat status persetujuan maju dari dosen pembimbing. Icon PDF baru akan muncul setelah 

dosen menyetujui mahasiswa untuk maju ujian tugas akhir.

Di bawah bagian persetujuan maju dapat dilihat status berita acara ujian yang sudah diinputkan 

ke sistem oleh PAJ fakultas. 

Link ke halaman Detail bila diklik akan menampilkan data berita acara ujian mahasiswa. Berikut 

adalah tampilan saat nilai sudah diinput oleh satu atau lebih penguji.

Setelah PAJ fakultas menginputkan berita acara ujian, melalui menu Tugas Akhir mahasiswa 

dapat melihat status persetujuan maju dari dosen pembimbing. Icon PDF baru akan muncul setelah 

maju ujian tugas akhir. 

Di bawah bagian persetujuan maju dapat dilihat status berita acara ujian yang sudah diinputkan 

Link ke halaman Detail bila diklik akan menampilkan data berita acara ujian mahasiswa. Berikut 

tampilan saat nilai sudah diinput oleh satu atau lebih penguji. 

Setelah PAJ fakultas menginputkan berita acara ujian, melalui menu Tugas Akhir mahasiswa 

dapat melihat status persetujuan maju dari dosen pembimbing. Icon PDF baru akan muncul setelah 

 

Di bawah bagian persetujuan maju dapat dilihat status berita acara ujian yang sudah diinputkan 

 

Link ke halaman Detail bila diklik akan menampilkan data berita acara ujian mahasiswa. Berikut 

 



 Setelah semua penguji selesai menginputkan nilai ujian, akan muncul tombol untuk mahasiswa 

dapat menyetujui berita acara ujiannya. Disediakan tiga pilihan yaitu Terima, Ujian Ulang, Ganti 

(mahasiswa harus memilih salah satu). 

 

Setelah berita acara disahkan oleh wakil dekan maka mahasiswa dapat mengunduh pdf berita 
acara (tanpa nilai) seperti dibawah ini.

  

Setelah semua penguji selesai menginputkan nilai ujian, akan muncul tombol untuk mahasiswa 

dapat menyetujui berita acara ujiannya. Disediakan tiga pilihan yaitu Terima, Ujian Ulang, Ganti 

(mahasiswa harus memilih salah satu).  

Setelah berita acara disahkan oleh wakil dekan maka mahasiswa dapat mengunduh pdf berita 
acara (tanpa nilai) seperti dibawah ini. 

Setelah semua penguji selesai menginputkan nilai ujian, akan muncul tombol untuk mahasiswa 

dapat menyetujui berita acara ujiannya. Disediakan tiga pilihan yaitu Terima, Ujian Ulang, Ganti Judul 

 

Setelah berita acara disahkan oleh wakil dekan maka mahasiswa dapat mengunduh pdf berita 



Icon Pdf Berita Acara  : 

Mahasiswa dapat mengunduh hasil pdf dari berita acara. 

 

 

 

  



1.2 Revisi 

Pada saat mahasiswa akan mengajukan revisi, mahasiswa harus mengklik persetujuan publikasi 

terlebih dahulu seperti dibawah ini.  

 Setelah diklik akan tampil form persetujuan publikasi, mahasiswa dapat 

form ini selama salah satu dosen pembimbing belum menyetujui revisi. 

pembimbing sudah menyetujui revisi maka pilihan form persetujuan ini

mahasiswa. 

 

 

Setelah mahasiswa menyetujui publikasi Tugas Akhir maka mahasiswa

publikasi yang nantinya akan dilampirkan kepada perpustakaan bersamaan dengan Tugas Akhir 

mahasiswa. 

  

Pada saat mahasiswa akan mengajukan revisi, mahasiswa harus mengklik persetujuan publikasi 

 

Setelah diklik akan tampil form persetujuan publikasi, mahasiswa dapat mengganti

selama salah satu dosen pembimbing belum menyetujui revisi. Jika salah satu dosen 

pembimbing sudah menyetujui revisi maka pilihan form persetujuan ini tidak dapat diganti

Setelah mahasiswa menyetujui publikasi Tugas Akhir maka mahasiswa dapat mengunduh pdf 

publikasi yang nantinya akan dilampirkan kepada perpustakaan bersamaan dengan Tugas Akhir 

Pada saat mahasiswa akan mengajukan revisi, mahasiswa harus mengklik persetujuan publikasi 

 

mengganti pilihan di 

Jika salah satu dosen 

tidak dapat diganti oleh 

 

dapat mengunduh pdf 

publikasi yang nantinya akan dilampirkan kepada perpustakaan bersamaan dengan Tugas Akhir 

 



Icon Pdf Publikasi :  

Mahasiswa dapat mengunduh hasil pdf dari form persetujuan publikasi mahasiswa setelah dosen 

pembimbing I dan II menyetujui form publikasi tersebut..  

 

 

 

  



Icon Pdf Pengesahan :  

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

mengunduh pdf halaman pengesahan.  

 

 

 

  



1.3 Riwayat Ujian Tugas Akhir 

Bila mahasiswa pernah melakukan ujian ulang, maka pada daftar riwayat ujian akan muncul dua 

baris ujian skripsi dengan nomor Surat Tugas Ujian yang berbeda. Jika judul skripsi diklik akan 

mengarah pada halaman informasi ujian tugas akhir dengan nomor Surat Tugas Ujian yang 

bersangkutan. 

melakukan ujian ulang, maka pada daftar riwayat ujian akan muncul dua 

baris ujian skripsi dengan nomor Surat Tugas Ujian yang berbeda. Jika judul skripsi diklik akan 

mengarah pada halaman informasi ujian tugas akhir dengan nomor Surat Tugas Ujian yang 

 

melakukan ujian ulang, maka pada daftar riwayat ujian akan muncul dua 

baris ujian skripsi dengan nomor Surat Tugas Ujian yang berbeda. Jika judul skripsi diklik akan 

mengarah pada halaman informasi ujian tugas akhir dengan nomor Surat Tugas Ujian yang 

 


