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2Alur Pembuatan Lembar Pengesahan



3Penjelasan Alur
1. Mahasiswa membuat lembar pengesahan
2. Sistem akan melakukan cek proses pembimbingan

a. Jika sudah selesai, maka mahasiswa tersebut bisa membuat lembar pengesahan
b. Jika belum maka sistem tidak mengijinkan mahasiswa membuat lembar pengesahan

3. Mahasiswa mengisi data untuk lembar pengesahan, berupa tanggal ujian, judul, pembimbing, 
penguji dan file skripsi yang telah direvisi terakhir

4. Mahasiswa klik ajukan lembar pengesahan
5. Sistem akan mencatat riwayat pengajuan
6. Sistem meneruskan Pengajuan kepada verifikator
7. Verifikator menerima notifikasi permohonan lembar pengesahan
8. Verifikator melakukan cek

a. Jika verifikator setuju, maka verifikator memberikan verifikasi
b. Jika tidak setuju verifikator menolak dengan pesan

9. Jika verifikasi sudah lengkap maka mahasiswa bisa mencetak lembar pengesahan
10. Jika masih  belum mahasiswa menunggu hingga semua memverifikasi
11. Jika ada satu dosen yang menolak verifikasi maka mahasiswa harus melakukan revisi dan 

mengajukan ulang



4Alur Pengecekan Keaslian



5Mengakses Fitur
1. Klik menu E-Office pada 

gate.um.ac.id

2. Klik menu Lembar 

Pengesahan



6

Mahasiswa membuat draf pengesahan laporan tugas akhir 
berdasarkan jenjang pendidikannya

1. Mahasiswa S1 membuat laporan Skripsi
2. Mahasiswa S2 membuat laporan Tesis
3. Mahasiswa S3 membuat laporan Desertasi

S3 S2

S1

Apa yang dilakukan mahasiswa



7Membuat Draf Pengesahan Laporan
1. Klik Tombol Buat Draf 

Lembar Pengesahan

2. Mahasiswa mengisi 

tanggal ujian dan judul 

laporan



8Tampilan Setelah dibuat Draf

Tombol untuk mengupload skripsi

Tombol untuk menambahkan pembimbing

Tombol untuk menambahkan penguji

Tombol untuk mengajukan draf

Status lembar pengesahan

Tombol untuk mengedit draf 



9Mengupload File

Geser file atau klik kotak ini untuk 

memasukkan file

Klik simpan jika file sudah 

dimasukkan



10Menambahkan Pembimbing

1. Ketikkan nama 

pembimbing tanpa gelar, 

lalu pilih pada pilihan 

yang ditampilkan

2. Jabatan dalam 

pembimbingan, contoh: 

Pembimbing I, 

Pembimbing II, dst

3. Klik simpan jika data 

sudah benar



11Menambahkan Penguji

1. Ketikkan nama penguji 

tanpa gelar, lalu pilih 

pada pilihan yang 

ditampilkan

2. Jabatan pada saat 

ujian, contoh: Ketua, 

Anggota

3. Klik simpan jika data 

sudah benar



12Tampilan Setelah Data Terisi
Tombol untuk melihat file yang telah diunggah

Tombol untuk mengganti file

Tampilan daftar pembimbing. Sebelum 

diajukan mahasiswa masih bisa menghapus 

dan menambah jika terjadi kekeliruan.

Tampilan daftar penguji. Sebelum diajukan 

mahasiswa masih bisa menghapus dan 

menambah jika terjadi kekeliruan.

Catatan: urutan pembimbing dan penguji 

berdasarkan waktu memasukkan. Jika 

kesalahan ada pada nomor 1 maka harus 

menghapus nomor 2 dan seterusnya untuk 

mengurutkan kembali



13Mengajukan Lembar Pengesahan



14Tampilan Setelah Diajukan

Jumlah pengajuan

Verifikator dan status verifikasi



15Tampilan Dosen Penguji

Menerima/memverifikasi 

lembar pengesahan

Menolak memberikan 

verifikasi

Mengisi alasan 

penolakan

Revisi terakhir Jumlah diajukan dan riwayat pengajuan (klik)



16Tampilan Setelah Ada Aksi Dosen

Sudah Verifikasi

Belum Verifikasi

Menolak Verifikasi

Alasan penolakan



17Mahasiswa Mengajukan Ulang

Pengajuan yang ke 

dua, setelah 

direvisi
Pengajuan ulang 

mengharuskan 

seluruh verifikator 

melakukan verifikasi 

ulang



18Tampilan Setelah Pengajuan Ulang 

Pengajuan yang ke - 2. Jika angka 

2 ini diklik maka akan muncul 

riwayat pengajuan

Jika ID file berbeda, maka 

mahasiswa telah merubah file.



19Tampilan Ketua Jurusan

Ketua jurusan dapat melihat apakah 

verifikasi penguji sudah penuh



20Tampilan Dekan

Dekan dapat melihat apakah 

verifikasi penguji sudah penuh

Dekan dapat melihat apakah ketua 

jurusan sudah memverifikasi



21Setelah Verifikasi Penuh

Setelah verifikasi 

penuh maka muncul 

tombol untuk 

mencetak lembar 

pengesahan. Tombol 

Edit dan Ajukan 

dihilangkan.



22Hasil Cetak Lembar Pengesahan



23Pengecekan Lembar Pengesahan

http://drive.google.com/file/d/1YA1siziLhdCKA6pNvz7ykk_71f7Dpwgr/view
http://drive.google.com/file/d/1YA1siziLhdCKA6pNvz7ykk_71f7Dpwgr/view
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