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Kaprodi
1. Akses website pada url https://sapujagad.umsida.ac.id/ pilih login sebagai Dosen setelah

itu lakukan login dengan menggunakan SSO.
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Menu Tahun Akademik

2. Lalu tambahkan tahun akademik terlebih dahulu untuk dapat memfilter data dari tiap-tiap

prodi.

Menu Master Data

3. Inputkan terlebih dahulu data-data yang terdapat di menu master data seperti

- Struktural (Dekan & Kaprodi)

- Bidang Dosen

- Kriteria Penilaian Proposal (optional sesuai ketentuan prodi masing-masing)

- Kriteria Penilaian Skripsi (wajib ada sesuai ketentuan prodi masing-masing)

Menu Data Dosen

4. Jika ingin mengajukan dosen dari Prodi lain untuk menjadi dosen pembimbing harus

menunggu persetujuan terlebih dahulu dari Dekan. Jika ingin mengajukan dosen dari

Fakultas lain untuk menjadi dosen pembimbing harus menunggu persetujuan terlebih

dahulu dari Direktorat Akademik. Klik tombol Pengajuan Dosen lain
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5. Jika ingin mengajukan dosen yang namanya belum ada dalam list (karena belum

memenuhi persyaratan mis karena Jabatan Akademik) untuk menjadi dosen pembimbing

harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Direktorat Akademik. Klik tombol

Permohonan

6. Setelah itu kaprodi dapat melakukan plotting jumlah kuota pada tiap-tiap dosen. Dengan

klik tombol tambah kuota dospem lalu isi datanya dan simpan.
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Menu Persetujuan Dosen Pembimbing

7. Plotting kuota sudah selesai, Kaprodi dapat melakukan validasi persetujuan pada

mahasiswa yang sudah memilih Dosen Pembimbing (Dospem)

8. Setelah persetujuan dospem sudah selesai, dosen dapat melihat daftar nama-nama

mahasiswa  bimbingannya pada menu mahasiswa bimbingan > data mahasiswa.
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9. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan bimbingan pada dosen pembimbingnya yang

dapat dilakukan secara online / offline. Pada sistem dosen pembimbing dapat mengecek

bimbingan mahasiswa pada menu mahasiswa bimbingan > bimbingan.

Pada tombol cek bimbingan, dosen dapat melakukan pengecekan bimbingan proposal

dan skripsi dari mahasiswa.

Pada tombol tambah logbook bimbingan, dosen dapat mengisi logbook bimbingan dari

mahasiswa.

Pada tombol lihat logbook, dosen dapat mencetak hasil logbook bimbingan yang sudah

diinputkan.
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10. Jika mahasiswa dirasa sudah cukup melakukan bimbingan, selanjutnya bisa melakukan

pengajuan ujian kepada dosen pembimbing untuk divalidasi agar dapat melakukan

pendaftaran proposal / skripsi.

Menu Pendaftaran Ujian Proposal & Sidang Skripsi

11. Pada menu pendaftaran proposal / skripsi Kaprodi dapat memvalidasi pendaftaran serta

menentukan dosen penguji dan jadwal. Menu ini juga bisa dilakukan oleh admin.

Menu Jadwal Ujian Mahasiswa
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12. Sesudah pendaftaran divalidasi, Kaprodi menentukan jadwal dan dosen penguji
proposal / sidang skripsi.

a) Penentuan dosen penguji > tambah penguji > simpan.

b) Penentuan jadwal ujian > tambah jadwal > tanggal ujian, jam, ruangan, nama penguji

(multiple select)

Menu Tambah Topik

13. Tampilan menu tambah topik bersifat optional dosen bisa menambahkan topik-topik

penelitian yang dimiliki untuk ditawarkan ke mahasiswa.
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Menu Mahasiswa Bimbingan

14. Tampilan daftar mahasiswa bimbingan > data tabel mahasiswa. Bisa aksi : view track

record kemajuan bimbingan
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15. Tampilan menu bimbingan terdapat aksi untuk cek bimbingan, tambah log book
bimbingan dan lihat log book bimbingan
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16. Tampilan menu validasi pengajuan > aksi klik validasi. Pada tahap ini sudah dilakukan

filter by sistem sesuai persyaratan jumlah bimbingan (proposal minimal 5 x, sidang

minimal 10 x)
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17. Tampilan ujian proposal / sidang > tab menu daftar mahasiswa bimbingan yang maju
ujian proposal / sidang > Aksi pengisian berita acara dan nilai. Dosen pembimbing dapat

mengisi/input berita acara sedangkan dosen penguji dapat memberikan catatan revisi

dan nilai.

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

18. Pada tahap ujian skripsi pelaksanaannya sama dengan proposal hanya kriteria penilaian

dari masing-masing prodi berbeda. Maka dari itu data kriteria penilaian harus diinputkan

terlebih dahulu diawal

Menu Data Cetak SK
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19. Dosen dapat mengetahui dan mencetak surat keterangan pada menu Data SK.
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