
 

 

 

 

 

 

 

 

Panduan Proposal, Pra Sidang, dan 

Sidang 

  



Modul Mahasiswa 
Manajemen Proposal, Bimbingan dan Pra Sidang 

Pengajuan Proposal  

 Pastikan saudara/i mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada semester berjalan. 

 Pilih menu Proposal, Bimbingan & Pra Sidang pada menu samping Tugas Akhir/Skripsi/Tesis 

 Klik tombol Ajukan Proposal 

 

 

Isikan judul Tugas Akhir Saudara, lalu klik tombol Ya jika sudah selesai. 

 



 Hasil ajuan menjadi seperti tampilan di bawah ini jika berhasil. 

 Ajukan proposal yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing ke jurusan untuk 

dialokasikan Pembimbingnya oleh jurusan. 

 

 

Mhs Input Bimbingan 

 Pilih menu Proposal, Bimbingan & Pra Sidang pada menu samping Tugas Akhir/Skripsi/Tesis 

 Klik menu Add Data di sisi kanan atas laman. 

 

 

 



 Isikan riwayat bimbingan yang sesuai secara lengkap, lalu klik tombol Save jika selesai. 

 Pantau terus status bimbingan saudara.  

 Pastikan data bimbingan divalidasi dosen pembimbing, komunikasikan dengan dosen 

pembimbing jika data bimbingan belum di validasi 

 

 

Mhs Daftar Prasidang 

 Pilih menu Proposal, Bimbingan & Pra Sidang pada menu samping Tugas Akhir/Skripsi/Tesis 

 Klik tombol Daftar Pra Sidang 

 

 



Pastikan data tugas akhir sudah sesuai. 

Klik Tombol Ya pada tampilan konfirmasi. 

 

 

 Jika pendaftaran berhasil, ada notifikasi Edit Data Success. 

 Pendaftaran Pra Sidang dapat dilakukan jika Pra Sidang belum divalidasi dosen pembimbing 

dengan cara meng klik tombol Batal Daftar Pra Sidang. 

 Pantau status pra sidang secara berkala. Hubungi Dosen pembimbing jika status belum Disetujui 

Pembimbing. 

 

 



Manajemen Sidang Tugas Akhir 

Mhs Daftar Sidang 

 Pilih menu Daftar Sidang menu samping Tugas Akhir/Skripsi/Tesis 

 Klik tombol Daftar Sidang di sisi kanan atas laman. 

 

 Lengkapi isian daftar sidang dengan lengkap. 

 Perbaiki data ke loket PTASP jika ada data pokok yang tidak sesuai (disebutkan pada kotak 

merah). 

 

 

 



 Pantau status pendaftaran sidang. 

 Lengkapi persyaratan sidang. 

 Hubungi Dosen pembimbing jika belum disetujui Pembimbing. 

 

 

Histori Bimbingan 

Untuk melihat histori bimbingan, Klik tombol Action da klik menu Riwayat Bimbingan. 

 

 

 



Syarat Sidang 

 Lengkapi persyaratan sidang. 

 Pantau validasi persyaratan dengan klik tombol Action dan pilih menu Syarat Sidang 

 

 

  


