A. PENGANTAR SISEKSI
Siseksi merupakan sistem informasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk
menudahkan kawan-kawan mahasiswa dalam proses administrasi pendaftaran,
monitoring proses dan pengarsipan berkas yang berkaitan dengan administrasi
seminar dan skripsi. Sistem informasi ini terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem
akademik di IKIP PGRI Pontianak yang dikenal dengan SISFO, sistem daftar ulang
(SIDALANG) dan Host to Host (H2H) Bank.
Sistem informasi ini bersifat online dan dapat diakses dimana saja, kapan saja
dengan bantuan perangkat komputer, laptop, maupun smartphone yang terkoneksi
dengan internet. Alamat sistem informasi seminar ke skripsi (siseksi) dapat diakses
menggunakan web browser dengan mengetikkan Https://siseksi.ikippgriptk.ac.id
untuk login kawan-kawan mahasiswa hanya memerlukan nim dan tanggal lahir,
adapun tanggal lahir yang dimaksud adalah tanggal lahir yang tertera pada sistem
informasi akademik yang dikenal dengan SISFO, jika terdapat kesalahan / gagal login
dikarnakan

tanggal

lahir

tidak

sesuai,

kawan-kawan

mahasiswa

bisa

menginformasikannya kepada bagian akademik / melalui nomor kontak yang tersedia
pada alur siseksi dibawah ini.
Secara garis besar kawan-kawan mahasiswa dalam menggunakan sistem
informasi ini ada beberapa validasi yang wajib kawan-kawan mahasiswa untuk
mempersiapkannya diantaranya:
a. Sistem informasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif IKIP PGRI Pontianak, pada
proses pengajuan judul pastikan kawan-kawan mahasiswa telah melakukan daftar
ulang / aktif pada semester tersebut.
b. Sistem informasi ini mewajibkan kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan
upload pas foto terbaik, pas foto ini digunakan untuk keperluan buku wisuda
kawan-kawan mahasiswa.
c. Sistem informasi ini mewajibkan kawan-kawan mahasiswa untuk mengupdate
data yang tertera di sistem informasi akademik (SISFO) sesuai dengan berkas
pendukung yaitu KTP, jika terdapat kesalahan data utama (tempat tanggal lahir
dan nama mahasiswa) maka kawan-kawan mahasiswa berkewajiban untuk
meninformasikan bahwa data kawan-kawan terdapat kesalahan melalui email ke
pdm@ikippgriptk.ac.id dengan subjek PDM An. (nama) (nim) (No HP) dan

mendeskripsikan bagian yang terdapat kesalahan. Sebagai persaratan perbaikan
data mahasiswa maka lampirkan berkas dengan cara melakukan scan warna / foto
(KTP, KTM, Ijazah terakhir dan Kartu Keluarga) guna perbaikan data di PDPT
Kemendikbud.
d. Sistem informasi ini mewajibkan kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan
upload Ijazah Terakhir, KTP/KK dan sertifikat Ospek/Petik/Sejenisnya dan jika
ada persaratan dari prodi maka wajib diupload agar dapat di verifikasi oleh prodi.
Bagi mahasiwa pindahan maka wajib melampirkan Surat Pindah dan Nilai Konversi.
e. Jika poin a, b, c dan d telah terpenuhi maka kawan-kawan mahasiswa dapat
menginputkan judul yang telah disepakati bersama Dosen Pembimbing Akademik
(PA). selanjutnya kawan-kawan dapat melihat prosesnya melalui menu monitoring
dan kawan-kawan juga dapat melihat alur seminar maupun skripsi pada menu
panduan.
Besar harapan kami sistem informasi ini dapat berguna dan membantu proses
administrasi kawan-kawan mahasiswa khususnya dalam proses seminar dan sidang
skripsi.

B. ALUR SISTEM INFORMASI SEMINAR KE SKRIPSI
1. Seminar

Alur pendaftaran seminar ada 10 (sepuluh) langkah yang perlu kawan-kawan
mahasiswa lewati hingga sampai ke tahap proses skripsi, dari kesepuluh proses
tersebut ada bebearapa proses yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, secara
garis besar yaitu:
a. Mahasiswa
mengakses
https://siseksi.ikippgriptk.ac.id
dan
login
menggunakan nim dan tanggal lahir yang ada di sistem informasi akademik
(SISFO).
b. Melakukan update profil beserta foto.
c. Melakukan upload berkas. (minimal 3 berkas : KTP/KK, Ijazah Terakhir dan
Sertifikat PETIK/OSPEK/Sejenisnya).
d. Mengajukan judul penelitian.
e. Melakukan monitoring melalui halaman monitoring yang ada pada akun
mahasiswa.
f. Melakukan pembayaran seminar melakui kode VA Seminar
g. Melakukan bimbingan dan memastikan pembimbing ACC melalui sistem
sidalang.
h. Mengajukan proses revisi melalui menu Ajukan Revisi (jika sudah maju
seminar)
i. Memastikan Pembimbing dan Dosen Penyanggah telah ACC revisi melalui
menu monitoring.
j. Proses seminar selesai dan lanjut ke proses skripsi.

2. Proses Skripsi

Alur pendaftaran skripsi ada 12 (Dua Belas) langkah yang perlu kawan-kawan
mahasiswa lewati hingga sampai ke tahap pelaksanaan Yudisium dan Wisuda
Sarjana, dari keduabelas proses tersebut ada bebearapa proses yang wajib
dilakukan oleh mahasiswa, secara garis besar yaitu:
a. Melakukan monitoring proses.
b. Melakukan pengajuan surat izin penelitian melalui siseksi dan akan divalidasi
oleh bauk agar surat dapat dicetak melalui siseksi, proses ini dapat dilakukan
setelah akademik melakukan validasi cheking nilai (langkah 3).
c. Melakukan pembayaran biaya skripsi melalui menu VA skripsi
d. Melakukan proses bimbingan dan memastikan pembimbing I dan
pembimbing II ACC melalui siseksi.
e. Mengajukan proses revisi melalui menu Ajukan Revisi Skripsi (jika sudah
melaksanakan sidang skripsi)
f. Memastikan Pembimbing dan Penguji telah ACC revisi Skripsi melalui menu
monitoring.
g. Lakukan pembayaran biaya Bebas Perpustakaan melalui menu VA Bebas
Perpustakaan untuk terdata pada peserta yudisium
h. Lakukan pembayaran Wisuda melalui menu VA Wisuda untuk menjadi
peserta wisuda.

C. TUTORIAL MENU MAHASISWA
1. Alamat Akses Sistem Informasi Seminar ke Skripsi (SISEKSI)
Https://siseksi.ikippgriptk.ac.id
Berkas yang harus disiapkan sebelum login siseksi adalah Scan Warna / Foto: pas
foto terbaru dan terbaik, KTP/KK, ijazah terakhir, sertifikat PETIK/Sejenisnya.

2. Isi Login Mahasiswa dengan cara mengetikkan NIM, memilih tahun lahir, bulan
lahir dan tanggal lahir, kemudian jumlahkan penjumlahan dibawahnya, tuliskan
hasil penjumlahan lalu pilih login.

3. Tampilan awal ketika login menggunakan akun mahasiswa akan tampil biodata
mahasiswa, dan mahasiswa wajib melakukan pengecekan biodata tersebut,
lalukan edit data untuk melakukan pengeditan biodata dan upload foto. Upload /
Lihat Berkas untuk melakukan upload berkas / melihat berkas yang di upload.

4. Menu Edit Data yang berfungsi untuk melakukan update data profil mahasiswa dan
pilih Chose File untuk merubah / Upload foto kemudian pilih foto yang dimaksud,
setelah semuanya benar klik Ubah Data.

5. Setelah update data maka pastikan kembali semuanya terupdate dengan benar
dan foto yang diupload dapat terlihat dengan jelas.

6. Tampilan menu Upload/Lihat berkas yang berfungsi untuk melihat berkas yang
sudah di upload dan melakukan Upload Berkas.

7. Upload berkas satu persatu dengan cara menuliskan nama berkas yang di upload
kemudian piih Choose File untuk melakukan pemilihan berkas yang akan di upload,
pastikan semua berkas terupload dengan benar. Minimal upload 3 (tiga) berkas sesuai
dengan persyaratan, jika sudah mengupload 3 (tiga) berkas maka mahasiswa baru dapat
mengakses menu Ajukan Judul.

8. Menu atau tampilan proses pengajuan judul, isikan judul anda dan pastikan judul yang
anda ketikkan benar, jika terdapat kekeliruan dalalam pengajuan judul, anda dapat
menghubungi atau menginformasikan kepada admin prodi untuk mengembalikan ajuan
tersebut. Jika judul sudah benar klik Ajukan

9. Setelah proses ajukan judul berhasil maka judul yang diajukan akan terlihat pada halaman
biodata mahasiswa dan Menu Kode VA Seminar akan keluar.

10. Klik menu Kode VA, maka akan keluar kode pembayaran beserta tatacara pembayarannya.

11. Contoh Kode VA dan tatacara pembayaran untuk pembayaran seminar, pastikan anda
melakukan pembayaran seminar sebelum tanggal batas pembayaran.

12. Lakukan monitoring proses pengajuan melalui menu Monitoring Proses, Anda dapat
melihat proses yang sedang dijalanani, seperti monitoring proses dibawah ini
menunjukkan berkas dan judul anda telah diajukan dan belum dilakukan verifikasi oleh
program studi. Jika anda telah melakukan pembayaran seminar maka pada tampilan
monitoring di bagian pembayaran akan menjadi centang hijau. Sampai pada tahapan ini
tugas anda hanya melakuan monitoring dan memperhatikan menu baru yang muncul
hingga anda dijadwalkan oleh program studi untuk melakukan seminar.

13. Setelah Ka Prodi menentukan pembimbing maka akan muncul menu baru yaitu Data
Pembimbing.

14. Tampilan data pembimbing

15. Pilih Cetak SK Pembimbing untuk malakukan pecetakan SK Pembimbing.

16. Jika pada monitoring jadwal seminar telah centang hijau maka muncul jadwal seminar, klik
jadwal seminar untuk mengetahui pelaksanaan seminar.

17. Tampilan Jadwal Seminar, pilih Cetak Undangan untuk melakukan pencetakan undangan
seminar. Berita Acara seminar akan aktif bila telah melakukan seminar dan telah dilakukan
penilaian oleh pembimbing dan dosen penyanggah seminar.

18. Jika pada menu monitoring khususnya penyanggah dan pembimbing telah melakukan
penilaian maka Berita Acara Seminar dapat dicetak dan pada menu akan muncul menu
baru yang bernama Revisi Seminar. Menu ini berfungsi untuk anda melakukan revisi
seminar agar dosen penyanggah dan pembimbing dapat melakukan ACC Revisi Seminar

19. Jika revisi seminar telah di klik maka pada menu monitoring dapat memonitor ACC Revisi
Seminar serta dosen penguji dan pembimbing dapat melakukan ACC Seminar.

20. Jika sudah melakukan revisi seminar dan dosen penyanggah maupun penguji telah ACC
maka masuk ke tahap skripsi. Tahap skripsi dimulau dari proses prodi melakukan checking
nilai dan mahasiswa hanya memonitoring melalui menu monitoring.

21. Jika BAA telah memvalidasi checking maka muncul dua menu tambahan, menu yang
pertama menu Ajukan Surat Penelitian yang berfungsi untuk membuat surat izin
penelitian dan menu yang kedua menu Buat VA Skripsi yang berguna membuat kode
pembayaran Skripsi agar dapat dilakukan penjadwalan setelah ACC pembimbing 1 dan
pembimbing 2.

22. Tampilan Form Ajukan Surat Penelitian, Anda tinggal memasukkan tujuan surat izin
penelitian anda, maksimal 5 surat dan akan divalidasi oleh BAUK agar surat tersebut dapat
terbit / dicetak oleh anda.

23. Tampilan surat penelitian setelah divalidasi BAUK, silahkan melakukan pencetakan surat
penelitian dengan cara klik tombol yang bergambar printer.

24. Tampilan Buat VA Skripsi, Klik Print jika ingin mencetak panduan pembayaran.
Pembayaran dapat dilakukan di Semua Bank dengan metode Mbanking / ATM / Setoran
Tunai di Teller semua Bank.

25. Jika pada menu monitoring jadwal skripsi sudah centang maka akan muncul menu baru
dengan nama Jadwal Skripsi.

26. Tampilan Jadwal Skripsi, silahkan cek SK Skripsi beserta Undangan, untuk Berita Acara
akan muncul bila dosen penguji sudah memberikan nilai.

27. Setelah semua dosen penguji memberikan nilai, maka akan muncul menu Revisi Skripsi,
silahkan klik revisi skripsi dan lakukan proses revisi.

28. Jika monitoring revisi skripsi sudah centang hijau semua, berarti empat orang dosen
penguji telah memberikan ACC revisi maka akan muncul menu baru bernama Daftar
Wisuda.

29. Klik Daftar Wisuda maka akan muncul Kode VA Wisuda untuk melakukan pembayaran
biaya wisuda dan memasukkan data anda ke SK Wisuda agar data anda terdaftar sebagai
peserta wisuda.
30. Proses agar data Anda muncul pada SK Yudisium, anda harus menghubungi staf
perpustakaan untu melakukan Bebas Perpustakaan, jika data anda dinyatakan layak untuk
bebas perpustakaan maka di akun siseksi anda akan keluar menu baru yang bernama Kode
VA Bebas Perpustakaan, jika telah melakukan pembayaran maka di menu monitoring akan
centang hijau dan menandakan semua proses telah selesai dan anda telah terdaftar
sebagai peserta yudisium.

