PENGGUNA APLIKASI : MAHASISWA
LOGIN : https://app.pascasarjanahukum.uii.ac.id/sista
 Masukkan nama pengguna dan kata sandi. (Default NIM)
 Tekan tombol Masuk.
 Jika berhasil Login maka akan di arahkan ke Beranda.
 Namun jika gagal/lupa password, bisa menghubungi Admin akademik untuk minta Reset

password.

Gambar 2.1 Halaman Login
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 BERANDA
 Jika login berhasil, maka muncul halaman Beranda untuk kontrol Mahasiswa, yang

menampilkan struktur menu fitur aplikasi.
 Pilihan menu utama di sebelah sisi kiri untuk pengelolaan data.

Gambar 2.2 Beranda SISTA : Mahasiswa

 MENU DATA MAHASISWA
Menu Data Mahasiswa pada sisi kiri halaman aplikasi, jika data mahasiswa masih
kosong, akan ditampilkan halaman Tambah Data Mahasiswa. Jika data mahasiswa sudah
diisi, akan ditampilkan halaman Detil Data Mahasiswa. Data Mahasiswa menjadi syarat agar
fitur dari aplikasi SISTA dapat di pergunakan kedepan.
 Tambah Data Mahasiswa
1. Pada halaman Tambah Data Mahasiswa, isikan data identitas mahasiswa secara
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lengkap dan data yang sebenarnya. Selalu update data jika ada perubahan data
sewakatu-waktu.
2. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data mahasiswa yang telah diisikan, atau
tekan tombol Batal untuk membatalkan proses peyimpanan data.

 Detil Data Mahasiswa
 Pada halaman Detil Data Mahasiswa, ditampilkan data identitas mahasiswa secara

lengkap.
 Untuk mengubah data mahasiswa, tekan tombol Ubah pada sisi kanan atas.

Gambar 2.3 Halaman Detail Data Mahasiswa
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 Ubah Data Mahasiswa
1. Pada halaman Ubah Data Mahasiswa, ubah isian data yang telah ditampilkan pada

kolom pengisian.
2. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data hasil pengubahan, atau tekan

tombol Batal untuk membatalkan proses pengubahan data.

Gambar 2.4 Halaman Ubah Data Mahasiswa
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 PENGAJUAN JUDUL TESIS
 Data Pengajuan Judul Tesis


Jika memilih menu Pengajuan Judul Tesis pada sisi kiri halaman aplikasi, akan masuk
ke halaman Data Pengajuan Judul Tesis yang menampilkan tabel data pengajuan
judul Tesis.



Untuk membuat pengajuan judul Tesis, tekan tombol Buat Pengajuan pada sisi kanan
atas.



Untuk menampilkan detil data pengajuan judul Tesis, tekan tombol Detil Data pada
kolom Aksi.

Gambar 2.5 Halaman Pengjuan Judul Tesis
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 Pengajuan Judul Tesis


Pada halaman Pengajuan Judul Tesis, ditampilkan persyaratan pengajuan judul
Tesis bagi mahasiswa.



Tekan tombol Lanjutkan untuk menampilkan form pengajuan judul Tesis,
kemudian isikan data pengajuan judul Tesis secara lengkap.



Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data pengajuan judul Tesis yang telah
diisikan, atau tekan tombol Batal untuk membatalkan proses peyimpanan data.

Gambar 2.6 Halaman Contoh Pengajuan Judul Tesis
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 Detil Data Pengajuan Judul Tesis


Pada halaman Detil Data Pengajuan Judul Tesis, ditampilkan data pengajuan judul
Tesis secara lengkap.



Sebelum menulis rencana pengajuan judul dan pembimbing, Ada baiknya mahasisa
untuk mengecek referensi judul tesis yang telah diajukan oleh mahasiswa
sebelumnya dengan fitur Cek Judul atau bisa datang ke perpustakaan untuk
mengecek Tesis yang sudah jadi, agar kedepan tidak timbul plagiasi.



Untuk mengubah data pengajuan judul Tesis, tekan tombol Ubah pada sisi kanan atas.



Jika data pengajuan judul Tesis telah siap untuk diajukan, tekan tombol Ajukan pada
sisi kanan atas. Maka data tidak dapat diubah setelah Klik diajukan.

Gambar 2.7 Halaman Detail Data Pengjuan Judul Tesis
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 Ubah Data Pengajuan Judul Tesis


Mahasiswa masih dapat mengubah data judul ketika judul belum tersubmit / belum
terajukan, dengan memilih tombol Ubah Pada halaman tampilan di atas.



Untuk mengubah data pengajuan judul Tesis, tekan tombol Ubah pada sisi kanan atas.



Jika data pengajuan judul Tesis telah siap untuk diajukan, tekan tombol Ajukan pada sisi
kanan atas. Setelah klik Tombol Ajukan, Maka data tidak dapat diubah lagi.



Setelah pengajuan judul dan pembimbing berhasil diSubmit / diajukan, mahasiswa
tinggal menunggu hasil pengajuan judul dan pembimbing dengan rajin memantau
SISTA setiap satu minggu 2 kali minimal.



Jika pengajuan judul dan pembimbing sudah di ACC di SISTA, Maka mahasiswa bisa
mengkonfirmasi ke admin untuk mencetak kartu bimbingan dan SK Pembimbing.

Gambar 2.8 Halaman Data Pengjuan Judul Tesis Sebelum diSubmit / diajukan
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 BIMBINGAN


Menu Bimbingan Online


Menu Bimbingan : poda menu ini berfungsi untuk menampilkan tabel data
bimbingan dan pengajuan Bimbingan Online ke Pembimbing.



Untuk menampilkan detil data bimbingan dan melakukan bimbingan Online,
pada dosen pembimbing tekan tombol Bimbingan untuk memulai proses
bimbingan Online.

Gambar 2.9 Halaman Pengajuan Bimbingan Online
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 Detil Menu Bimbingan Online


Pada halaman pengajuan Bimbingan, ditampilkan histori data bimbingan
mahasiswa dengan dosen pembimbing yang bersangkutan.



Untuk memulai bimbingan, kirimkan pesan data bimbingan secara lengkap melalui
form Bimbingan, kemudian tekan tombol Kirim untuk mengirimkan pesan, atau
tekan tombol Batal untuk membatalkan proses pengiriman pesan.



Untuk menampilkan detil data bimbingan dan melanjutkan topik bimbingan yang telah
dikirimkan, pilih data bimbingan pada halaman Riwayat Bimbingan.

Gambar 2.10 Halaman Detail Bimbingan Online
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 Detil Topik Bimbingan


Pada halaman Detil Topik/Data Bimbingan, ditampilkan histori data
bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing yang telah terjadi sebelumnya
secara lengkap.



Untuk melanjutkan topik bimbingan dengan dosen yang pernah dibahas
sebelumnya, kirimkan pesan ulasan atau komentar, kemudian tekan tombol Kirim
Komentar untuk mengirimkan pesan.

Gambar 2.11 Halaman Detil Topik Bimbingan Online
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 MENU SEMINAR PROPOSAL
 PENDAFTARAN SEMINAR


Pada submenu Pendaftaran Seminar di sisi kiri halaman aplikasi, jika muncul
pesan “Anda Belum Bisa Mendaftar Seminar Proposal”, maka Mahasiswa harap
mengkonfirmasi pendaftaran kepada Admin Akdemik dengan menyerahkan Syarat
Seminar yaitu :


3 Copy Berkas Proposal yang telah di ACC / disetujui oleh Dosen pembimbing
dengan bukti tanda tangan dosen pembimbing di halaman persetujuan.



Setelah syarat tersebut lengkap, admin Akademik akan membuka akses
pendaftarn seminar proposal.



Jika akses halaman pendafatran sudah terbuka, akan ditampilkan halaman
Pendaftaran Seminar Proposal.



Pada halaman Pendaftaran Seminar Proposal, mahasiswa dapat mengubah judul
Tesis yang mengalami perubahan pada saat proses bimbingan berlangsung, cek
data seminar proposal secara lengkap.



Centang kotak dibawah kemudian Klik tombol Daftar Seminar untuk mendaftar
seminar proposal.

Gambar 2.12 Halaman Pendaftaran Seminar Proposal
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 STATUS PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL


Jika pada halaman Status Pendaftaran Seminar Proposal muncul pesan
“Pendaftaran Seminar Sedang Diproses”, artinya status pendaftaran seminar
proposal sedang dalam pemrosesan. Jika pendaftaran seminar proposal telah
diproses (disetujui), akan ditampilkan data pendaftaran seminar proposal mahasiswa
secara lengkap.

Gambar 2.13 Halaman Status Pendaftaran Seminar Proposal
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 MENU UJIAN TESIS
 PENDAFTARAN UJIAN


Pada submenu Pendaftaran Ujian di sisi kiri halaman aplikasi, jika muncul pesan
“Anda Belum Bisa Mendaftar Ujian Tesis”, harap mengunduh form pendaftaran
ujian Tesis terlebih dahulu, maka Mahasiswa harap mengkonfirmasi pendaftaran
kepada Admin Akdemik dengan menyerahkan Syarat-Syarat yang tertera pda form
pendaftaran tesis yang telah di download antara lain :


3 Copy Berkas Tesis yang telah di ACC / disetujui oleh Dosen pembimbing
dengan bukti tanda tangan dosen pembimbing di halaman persetujuan.



Setelah syarat-syarat lainnya lengkap, admin Akademik akan membuka akses
pendaftarn Ujian Tesis.

 Jika akses halaman sudah terbuka, akan ditampilkan halaman Pendaftaran Ujian

Tesis.
 Pada halaman Pendaftaran Ujian Tesis, mahasiswa dapat mengubah judul Tesis

yang mengalami perubahan pada saat proses bimbingan berlangsung, cek data Tesis
secara lengkap.
 Tekan tombol Daftar Ujian untuk mendaftar ujian Tesis.

Gambar 2.14 Halaman Pendaftaran Pendadaran Ujian Tesis
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 STATUS PENDAFTARAN


Pada halaman Status Pendaftaran Ujian Tesis, jika muncul pesan
“Pendaftaran Ujian Sedang Diproses”, artinya status pendaftaran ujian Tesis
sedang dalam pemrosesan. Jika pendaftaran ujian Tesis telah diproses (disetujui),
akan ditampilkan data pendaftaran ujian Tesis mahasiswa secara lengkap.

Gambar 2.15 Halaman Status Pendaftaran Pendadaran Ujian Tesis
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 MENU DAFTAR JUDUL TESIS


Menu Daftar Judul Tesis berfungsi untuk menampilkan tabel judul Tesis mahasiswa
yang telah mengajukan Judulnya melalui SISTA.

Gambar 2.16 Halaman List Judul Tesis
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 MENU DOKUMEN


Jika memilih menu Dokumen pada sisi kiri halaman aplikasi, akan masuk ke halaman
Dokumen yang menampilkan tabel dokumen.



Untuk mengunduh dokumen, pilih dokumen yang akan diunduh.

Gambar 2.17 Halaman Unduh Dokumen
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 MENU AKUN PRIBADI


Menu Akun Pribadi berfungi untuk menampilkan data profil akun.



Untuk mengubah kata sandi, tekan tombol Ubah Kata Sandi pada sisi kiri atas.



Untuk mengubah data profil akun, ubah isian data yang telah ditampilkan pada kolom
pengisian, kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan data hasil pengubahan,
atau tekan tombol Batal untuk membatalkan proses pengubahan data.

Gambar 2.18 Halaman Pengaturan Akun Pribadi
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