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A. Referensi Tabel Kode (Check List Atribut Wisuda) 

Pilih Menu Data Master -> Referensi Tabel Kode 

 

Gambar Menu Referensi Tabel Kode. 

Pada halaman ini, terdapat beberapa kode yang dapat ditemukan pada instansi anda. Untuk 

kasus ini, silahkan pilih kelompok kode ”Check List Atribut Wisuda”. Anda dapat menambah 

dan merubah kode sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar Kode Check List Atribut Wisuda. 

Untuk menambahkan kode pada kelompok kode ”Check List Atribut Wisuda” silahkan tekan 

link Tambah yang berada di kiri atas tabel. Setelah itu anda akan dibawa ke halaman seperti 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar Form Tambah Check List Atribut Wisuda. 

Pilih Kelompok Kode Check List Atribut Wisuda, lalu isikan kode dan nama sesuai dengan 

kebutuhan. Setelah semuanya terisi, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan data. 

Untuk Merubah Kode, anda dapat menekan icon edit  yang berada dalam kolom menu 

di dalam tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan di bawa ke halaman seperti 

gambar di bawah ini. 
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Gambar Form Edit Check List Atribut Wisuda. 

Pilih Kelompok Kode Check List Atribut Wisuda, lalu ubah kode dan nama sesuai dengan 

kebutuhan. Setelah semuanya terisi, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan 

perubahan. 

B. Manajemen Wisuda 

Pada halaman ini anda dapat melihat daftar informasi wisuda yang tersedia di instansi anda. 

Anda juga dapat membuat, merubah, dan menghapus informasi wisuda. 

Gambar Manajemen Wisuda. 

Untuk menambah, silahkan klik link [ Tambah Info Wisuda ] yang berada pada kiri atas tabel. 

Setelah anda menekan link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar Form Tambah Manajemen Wisuda. 

Isikan data sesuai dengan kebutuhan anda. Setelah itu tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan 

data. Untuk Merubah data, anda dapat menekan icon edit  yang berada di kolom menu di 
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dalam tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan di bawa ke halaman seperti gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar Form Edit Manajemen Wisuda. 

Ubahlah sesuai kebutuhan anda. Setelah data di-isikan, tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan 

perubahan. Tekan tombol [ Export ke Excel ] untuk mengeksport informasi data wisuda di sistem 

ke dalam format Excel. 

 

Gambar Export Excel Informasi Wisuda. 

Anda juga dapat meng-impor data informasi wisuda dengan cara menekan link [ Import + ]. 

 

Gambar Import Data Informasi Wisuda. 

Browse file di komputer anda dengan format file .xls lalu tekan tombol IMPORT untuk 

mengimport data wisuda. Format data excel sama dengan format data hasil download dari link 

[Export ke Excel] di Data Informasi Wisuda. Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon 

hapus  yang berada di dalam kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan tombol 

tersebut akan muncul pesan seperti dibawah ini. 
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Gambar Pesan Hapus Manajemen Wisuda. 

Anda dapat menambah dan melihat data peserta wisuda dengan cara menekan link jumlah 

mahasiswa di data informasi wisuda. 

Gambar Link Peserta Manajemen Wisuda. 

Setelah anda menekan link tersebut, anda akan dibawa ke halaman seperti gambar di bawah ini. 

Gambar Data Peserta Wisuda. 

Berisi informasi data peserta wisuda baik yang sudah diverifikasi maupun yang belum. 

Untuk Menambah peserta tekan link [ Tambah Peserta ], kemudian akan menampilkan form 

seperti dibawah ini. 
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Gambar Tambah Data Peserta Wisuda. 

Isikan data peserta dengan memasukkan nomor induk mahasiswa dan pisahkan dengan koma. 

Setelah itu tekan tombol TAMBAHKAN untuk menyimpan data. Tekan tombol [ Export ke Excel ] 

untuk mengeksport data peserta di sistem ke dalam format Excel. 

 

Gambar Export Excel Data Peserta. 

Anda juga dapat mengimpor data peserta dengan cara menekan link [Import +] di halaman data 

peserta. 

Gambar Import Data Peserta Wisuda. 

Browse file di komputer anda dengan format file .xls lalu tekan tombol IMPORT untuk 

mengimport data wisuda. Format data excel sama dengan format data hasil download dari link 

[Export ke Excel] di Data Peserta. 
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C. Hak Akses Cek List User 

Pilih Menu Akademik -> Hak Akses Cek List User. 

 

Gambar Menu Hak Akses Cek List User. 

Pada halaman ini, terdapat beberapa user yang dapat mengelola fitur-fitur wisuda. 

 

Gambar Kode Check List Atribut Wisuda. 

Centang fitur-fitur yang diijinkan untuk diakses oleh user tersebut, setelah itu tekan tombol 

SIMPAN DATA TERPILIH. 

* Untuk menambah User yang dapat mengelola fitur-fitur wisuda, silahkan ke menu User->Hak 

Akses Menu 

Gambar Hak Akses User. 

Pilih User kemudian centang Menu Label ”Hak Akses Cek List User”. 
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D. Check List Syarat Menjadi Peserta Wisuda 

Pilih Menu Akademik -> Cek List Atribut Wisuda. 

Gambar Menu Cek List Atribut Wisuda. 

Pada halaman ini, terdapat data mahasiswa yang telah terdaftar wisuda. 

Gambar Check List Atribut Wisuda Mahasiswa. 

Silahkan Centang atribut-atribut yang telah dilengkapi oleh mahasiswa tersebut, kemudian tekan 

tombol SIMPAN DATA TERPILIH untuk menyimpan perubahan. 


