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A. Halaman Kuisioner Mahasiswa 

Login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian di menu Isi Kuisioner, mahasiswa dapat 

memilih Evaluasi Kuisioner yang akan diisi. Tekan Isi Kuisioner / Update Kuisioner pada salah 

satu evaluasi. 

Gambar Data Kualifikasi Evaluasi. 

Setelah anda menekan tombol tersebut, anda akan dibawa ke halaman isi kuisioner, lihat 

gambar dibawah. 

 

Gambar Isi Kuisioner. 

Isi Kuisioner tersebut, kemudian tekan tombol SIMPAN DAN SELESAI untuk menyimpan data 

isian. 

Untuk melihat statistik hasil kuisioner yang telah diisikan, silahkan tekan link My Stats. Setelah 

itu, pilih kualifikasi evaluasi yang tersedia lalu tekan tombol HASIL KUISIONER. 
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Gambar Kategori Kuisioner Program Studi. 

Setelah anda menekan tombol tersebut, anda akan dibawa ke halaman Statistik Kuisioner. 

 

Gambar Statistik Kuisioner Program Studi. 
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B. Halaman Skripsi Mahasiswa 

Login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Pilih Menu Skripsi / Skripsi. 

1. Proposal Skripsi 

Pada halaman ini, terdapat data pengajuan Skripsi oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa 

dapat mengajukan Skripsi dengan cara menekan link [ Buat Proposal Baru ] yang berada di 

pojok kiri atas tabel. 

 

Gambar Proposal Skripsi. 

Lengkapi data pengajuan dan tekan submit untuk mengajukan.  

Gambar Form Tambah Proposal Skripsi. 

Mahasiswa dapat merubah dan membatalkan proposal sebelum dibuatkan jadwal ujian 

proposal oleh bagian akademik. Untuk dapat merubah pengajuan, mahasiswa dapat 

menekan icon edit . Setelah itu, mahasiswa akan dibawa ke halaman edit pengajuan 

proposal. Lihat gambar. 
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Gambar Form Edit Proposal Skripsi. 

Ubah data sesuai dengan kebutuhan, kemudian tekan submit untuk menyimpan perubahan. 

Untuk membatalkan proposal, mahasiswa dapat menekan icon batal . Ketika mahasiswa 

menekan icon tersebut, akan muncul pesan pembatalan. Lihat gambar. 

 

Gambar Pesan Pembatalan Proposal. 

Tekan OK untuk menyutujui pembatalan. Untuk melakukan proses selanjutnya, mahasiswa  

harus menunggu untuk dibuatkan jadwal ujian proposal oleh bagian akademik. Setelah 

bagian akademik membuatkan jadwal ujian proposal, mahasiswa akan mendapatkan 

informasi jadwal dan ruang ujian. 

2. Pembimbing Skripsi 

Pada halaman ini, terdapat data pembimbing untuk judul proposal yang telah dinyatakan 

lulus ujian proposal. Mahasiswa akan mendapatkan pembimbing Skripsi/skripsi setelah 

ditetapkan oleh bagian akademik.  
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Gambar Pembimbing Skripsi/Skripsi. 

3. Riwayat Bimbingan 

Melihat Hasil Progress Bimbingan dengan Dosen Pembimbing, dimana mahasiswa 

mendapatkan informasi catatan dari dosen yang bersangkutan. Lihat gambar sbb: 

 

Gambar judul dan deskripsi progress bimbingan. 

Kemudian klik icon  untuk melihat detail informasi selengkapnya dari deskripsi tersebut. 

Lihat gambar sbb: 

 

Gambar detail deskripsi bimbingan. 

4. Pengajuan Ujian Seminar 

Pada halaman ini, mahasiswa dapat mengajukan sidang seminar. Mahasiswa dapat 

mengajukan sidang seminar setelah dinyatakan disetujui dan diberikan dosen 

pembimbingnya. Mahasiswa dapat mengajukan sidang seminar dengan cara menekan link [ 

Ajukan Progress Seminar ]. 
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Gambar Pengajuan Ujian Seminar. 

Setelah menekan link tersebut, akan tampil data pengajuan proposal yang diterima. Pilih 

sesuai dengan judul proposal mahasiswa tersebut. 

 

Gambar Data Skripsi Mahasiswa yang proposalnya diterima. 

Setelah memilih judul yang sesuai dengan judul mahasiswa tersebut, mahasiswa akan 

dibawa ke halaman pengajuan sidang munaqosah. 

 

Gambar Form Pengajuan Ujian Seminar. 

Lengkapi data pengajuan ujian seminar, kemudian tekan submit untuk mengajukan. 

Mahasiswa dapat merubah dan membatalkan pengajuan ujian seminar sebelum dibuatkan 

jadwal ujian seminar oleh bagian akademik. Untuk dapat merubah pengajuan ujian seminar, 

mahasiswa dapat menekan icon edit . Setelah itu, mahasiswa akan dibawa ke halaman 

edit pengajuan ujian seminar. 

Ubah data sesuai dengan kebutuhan, kemudian tekan submit untuk menyimpan perubahan. 

Untuk membatalkan pengajuan sidang munaqosah, mahasiswa dapat menekan icon batal 

. Ketika mahasiswa menekan icon tersebut, akan muncul pesan pembatalan.  
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Tekan OK untuk menyutujui pembatalan. Untuk melakukan proses selanjutnya, mahasiswa  

harus menunggu untuk dibuatkan jadwal ujian ujian seminar oleh bagian akademik. Setelah 

bagian akademik membuatkan jadwal ujian seminar, mahasiswa akan mendapatkan 

informasi jadwal dan ruang ujian. 

5. Pengajuan Sidang Munaqosah 

Pada halaman ini, mahasiswa dapat mengajukan sidang munaqosah. Mahasiswa dapat 

mengajukan sidang munaqosah setelah dinyatakan lulus ujian proposal. Mahasiswa dapat 

mengajukan sidang munaqosah dengan cara menekan link [ Ajukan Sidang Munaqosah ]. 

 

Gambar Pengajuan Sidang Munaqosah. 

Setelah menekan link tersebut, akan tampil data pengajuan yang telah dinyatakan lulus ujian 

proposal. Pilih sesuai dengan judul proposal mahasiswa tersebut. 

 

Gambar Data Skripsi Mahasiswa. 

Setelah memilih judul yang sesuai dengan judul mahasiswa tersebut, mahasiswa akan 

dibawa ke halaman pengajuan sidang munaqosah. 
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Gambar Form Pengajuan Sidang Munaqosah. 

Lengkapi data pengajuan sidang munaqosah, kemudian tekan submit untuk mengajukan. 

Mahasiswa dapat merubah dan membatalkan pengajuan sidang munaqosah sebelum 

dibuatkan jadwal sidang munaqosah oleh bagian akademik. Untuk dapat merubah 

pengajuan sidang munaqosah, mahasiswa dapat menekan icon edit . Setelah itu, 

mahasiswa akan dibawa ke halaman edit pengajuan sidang munaqosah. Lihat gambar. 

 

Gambar Form Edit Pengajuan Sidang Munaqosah. 

Ubah data sesuai dengan kebutuhan, kemudian tekan submit untuk menyimpan perubahan. 

Untuk membatalkan pengajuan sidang munaqosah, mahasiswa dapat menekan icon batal 
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. Ketika mahasiswa menekan icon tersebut, akan muncul pesan pembatalan. Lihat 

gambar. 

 

Gambar Pesan Pembatalan Proposal. 

Tekan OK untuk menyutujui pembatalan. Untuk melakukan proses selanjutnya, mahasiswa  

harus menunggu untuk dibuatkan jadwal ujian sidang munaqosah oleh bagian akademik. 

Setelah bagian akademik membuatkan jadwal sidang munaqosah, mahasiswa akan 

mendapatkan informasi jadwal dan ruang ujian. 

6. Penetapan Selesai Skripsi 

Mahasiswa yang sudah selesai ujian Munaqosah maka harus ditetapkan selesai Skripsi nya 

untuk dapat ditindak lebih lanjut pada pembuatan no. transkrip pada Transkrip Nilai Akhir. 

Pada halaman ini mahasiswa cukup ditetapkan Selesai Skripsi dengan me-upload Dokumen 

Abstract dan Capture Bimbingan. Lihat gambar sbb: 

 

Gambar daftar mahasiswa lulus munaqosah untuk diset Selesai atau Tidak. 
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Gambar daftar mahasiswa upload file abstract dan status penetapan selesai. 

 

C. Halaman Wisuda Mahasiswa 

Login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Pilih Menu Info Dan Pendaftaran Wisuda. Pada 

halaman ini, terdapat informasi pendaftaran dan status kelengkapan wisuda. 

Gambar Info dan Pendaftaran Wisuda. 

Syarat Mendaftar Wisuda adalah sudah  dinyatakan lulus bagian akademik, kemudian tahapan 

sbb: 

1. melakukan pendaftaran wisuda.  

2. Setelah Mendaftar Wisuda silahkan melengkapi kebutuhan wisuda seperti Foto, Bebas 

Perpustakaan, dll. 

3. Jika Berkas sudah lengkap, melakukan pembayaran ke BANK ditunjuk. 

4. Setelah melakukan Pembayaran anda menjadi peserta wisuda. 


