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pada Menu Tugas Akhir
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A. MAHASISWA
1. Baca basmalah terlebih dahulu
2. Log in menggunakan akun mahasiswa, kemudian pilih menu skripsi, pilih data tugas akhir.
3. Saat muncul data tugas akhir, pilihlah menu pembimbing, akan muncul dialog box seperti di
bawah ini, pilih dosen yang tersedia dan jenis Tugas Akhir yang Anda inginkan (buku/skripsi).

4. Setelah memilih dosen pembimbing, silakan mengajukan judul Tugas Akhir. Akan muncul dialog
box Tambah Data Skripsi, pilih tema kemudian isi semua data yang diminta:
Buku :
Skripsi :

5. Setelah semua data dipilih, klik save.
6. Tunggu persetujuan dari dosen pembimbing dan prodi.

B. DOSEN PEMBIMBING
1. Baca basmalah terlebih dahulu
2. Masuk dengan akun dosen.
3. Pilih Permohonan Bimbingan pada menu Nihai, akan muncul mahasiswa yang telah memilih
Anda.
4. Setelah muncul daftar mahasiswa bimbingan, silakan pilih data judul Tugas Akhir (Buku/Skripsi)
yang diajukan mahasiswa. Periksa data judulnya, apakah sudah sesuai atau tidak.
5.

6. Setelah data buku muncul, akan muncul dialog box untuk konfirmasi, apakah judul yang
diajukan mahasiswa diterima atau ditolak. Berikan catatan, terutama saat Anda menolak judul
yang diajukan.

C. ADMIN PRODI
1. Baca basmalah terlebih dahulu
2. Masuk dengan akun Admin Prodi.
3. Pilih judul TA pada menu Nihai. Kemudian lihat data pengajuan judul tugas akhir, baik skripsi
maupun buku. Ada 2 pilihan tampilan di bawah “Judul Tugas Akhir”: skripsi dan buku. Silakan
dilihat keduanya secara bergantian, kemudian lakukan validasi dengan menekan icon centang di
bawah menu action. Berikan catatan jika perlu, terutama jika ditolak.

4. Setelah itu akan muncul dialog box seperti di bawah ini. Berikan konfirmasi apakah judul
diterima ataukah ditolak. Berikan catatan jika perlu, terutama jika ditolak.
5. Jika diterima, admin prodi mencetak SK Pembimbing. Pilih icon printer pada menu action.

6. Admin Prodi akan dimintai nomor surat. Silakan diisi sesuai ketentuan tatawarkat.

7. Cetak SK Pembimbing dalam kertas Legal. Kemudian simpan dalam folder.

8. Lihat hasil printer pada folder penyimpanan. Maka akan muncul SK seperti berikut (contoh)

Demikian tutorial penggunaan Si Master pada aktivitas Tugas Akhir (pemilihan
pembimbing-pengajuan judul) Semoga bermanfaat.

