
1. Fitur PAJ 

1.1 Tambah Berita Acara Ujian 

Pada Menu Data Kelulusan > Skripsi Ujian , 

mahasiswa dengan klik icon  . Setelah di klik akan muncul halaman seperti dibawah ini. 

 

 

 

Jika Berita Acara berhasil dibuat maka 

Kolom berita acara QR  akan menampilkan icon 

Wakil Dekan, jika Wakil Dekan telah menyetujui berita acara makan icon tersebut akan digantikan 

oleh icon .  

 

  

 

enu Data Kelulusan > Skripsi Ujian , PAJ dapat menambahkan berita acara ujian 

. Setelah di klik akan muncul halaman seperti dibawah ini. 

Jika Berita Acara berhasil dibuat maka akan muncul tampilan sebagai berikut di halaman list. 

Kolom berita acara QR  akan menampilkan icon  yang bearti berita acara belum disahkan oleh 

Wakil Dekan, jika Wakil Dekan telah menyetujui berita acara makan icon tersebut akan digantikan 

PAJ dapat menambahkan berita acara ujian 

. Setelah di klik akan muncul halaman seperti dibawah ini.  

 

akan muncul tampilan sebagai berikut di halaman list. 

yang bearti berita acara belum disahkan oleh 

Wakil Dekan, jika Wakil Dekan telah menyetujui berita acara makan icon tersebut akan digantikan 

 



Icon detail Berita Acara  : 

 PAJ dapat melihat detail proses persetujuan berita acara pada halaman ini. 

 

  

  



Icon Pdf Berita Acara  : 

Jika Wakil Dekan telah menyetujui halaman berita acara , maka PAJ dapat mengunduh pdf 

halaman berita acara. Kolom Jumlah Nilai Mentah (NMA), Re-Rata NMA dan Nilai Relatif (NR) akan 

muncul nilainya jika Ketua Program Studi telah melakukan pengesahan. 

 

 

 

  



Kolom Lembar Pengesahan  akan menampilkan icon  yang bearti lembar pengesahan belum 

disahkan oleh Ketua Program Studi,  jika Ketua Program Studi telah menyetujui lembar pengesahan 

maka icon tersebut akan digantikan oleh icon .  

 

Icon detail Lembar Pengesahan  : 

 PAJ dapat melihat detail proses pengesahan Tugas Akhir pada halaman ini.  

 

 

 

Icon Pdf Pengesahan :  

Jika Ketua Program Studi telah menyetujui halaman pengesahan, maka PAJ dapat mengunduh 

pdf halaman pengesahan.  

 



 

  



1.2 Edit Berita Acara Ujian 

PAJ dapat menarik data hasil dan nilai ujian Tugas Akhir Mahasiswa dengan menekan icon  

edit  . Kode Nisbi, hasil, dan hadir akan otomatis terisi dari hasil berita acara myubaya. 

 

 

Berikut  tampilan halaman edit ujian Tugas Akhir Mahasiswa. Jika PAJ ingin mengganti 

penguji , maka paj bisa mengubah NPK atau nama dari penguji selama ujian belum berlangsung.   

 

 


