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PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SIJURI AKUN MAHASISWA 

 

Menu Aplikasi SIJURI pada akun mahasiswa terdiri Menu Bar Atas dan Menu Bar 

Samping 

 

 

Menu SIJURI adalah:  

a. Menu Bar Atas terdiri dari Home,  Daftar Skripsi, dan Logout 

b. Menu Bar Samping terdiri Beranda, Profil, Pengajuan Judul, Daftar Seminar Proposal, 

Penelitian, Daftar Ujian Skripsi, Yudisium, Ajukan Skripsi, dan Ubah Profil 

 

A. Login 

Menu SIJURI 

 

Masukkan username dan password : NIM. Pilih Prodi. Selanjutnya klik LOG IN 
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B. Beranda 

Menu Beranda adalah menu yang menampilkan penjelasan tentang Aplikasi SIJURI 

serta menyediakan layanan Download Buku Panduan Penyusunan Skripsi FKIP UNSULBAR, 

Format Kartu Kendali Seminar. 

 Buku Panduan Skripsi FKIP UNSULBAR  memuat aturan dan format penulisan/ 

penyusunan Skripsi yang wajib mahasiswa ketahui dan ikuti. 

 Kartu Kendali Seminar memuat kartu bimbingan mahasiswa pada saat bimbingan kepada 

Dosen Pembimbingnya. 

 

 

C. Profil 

Menu Profil adalah menu yang memuat biodata mahasiswa yang terdiri NIM, Nama 

Mahasiswa, Email, HP/WA, Program Studi, Judul Skripsi, Dosen PA, Dosen Pembimbing 

(Pembimbing I dan Pembimbing II), Dosen Penguji, Status Ajukan Judul (Diterima, Ditolak, 

Perbaikan), dan Pengajuan Judul (Download Lembar Pengajuan Judul Penelitian). Untuk Judul, 

Dosen Pembimbing (Pembimbing I dan II), Status Ajukan Judul, dan Pengajuan Judulakan tersisi 

secara otomatis jika judul skripsi sudah di ACC oleh Prodi. Untuk Dosen Penguji akanterisi 
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secara otomatis jika mahasiswa sudah mendaftar ujian dan Prodi sudah menentukan penguji 

mahasiswa tersebut. 

 
 

 

D. Pengajuan Judul 

Menu pengajuan judul adalah menu yang memberikan layanan kepada mahasiswa untuk 

melakukan pengajuan judul.Menu pengajuan judul terdiri dari empat submenu yakni Identifikasi 

Masalah, Deteksi Kesamaan Judul, Kesediaan Dosen Pembimbing, dan Ajukan Judul. 

1. Identifikasi Masalah 

Pada submenu Identifikasi masalah, mahasiswa mengajukan identifikasi masalah kepada 

Dosen PAnya.Pada submenu tersebut, juga meneydiakan Menu Chat ke Dosen PA pada 

bagian bawah sehingga mahasiswa dapat berkomunikasi terkait identifikasi masalah yang 

diajukan ke Dosen PAnya. 

Langkah-langkah: 

a. Mahasiswa masing-masing mengajukan tiga Masalah, Solusi dan Rumusan Judul.  

b. Mahasiswa memasukkan Nama Dosen PAnya di Pilih Dosen PA  

Akan muncul otomatis jika 

judul  sudah diterima (ACC) 

oleh Prodi dan sudah 

ditentukan dosen pengujinya 

oleh Prodi  
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c. Klik Simpan 

 

d. Selanjutnya mahasiswa mengisi kolom dengan format: 

Nama Penulis. Tahun Terbit. Judul.Nama Jurnal. Vol, Nomor, Halaman 

dan Mengupload File jurnal yang dikaji pada masing-masing masalah yang 

diajukan.Selanjutnya, klik Simpan.Hal itu dilakukan pada masalah kedua dan ketiga. 

 

e.  Selanjutnya  klik  Ajukan  ke  Dosen  PA.  Jika  disetujui  oleh Dosen PA, maka  akan  

muncul  Download Lembar Identifikasi Masalah. (Catatan: tetap sampaikan melalui WA ke 

dosen PAnya)
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f. Pada menu Chat Dosen PA, mahasiswa dapat berkomunikasi kepada dosen PAnya. Lalu 

2. Deteksi Kesamaan Judul 

Submenu Deteksi Kesamaan Judul adalah menu mendeteksi kesamaan judul skripsi 

yang diajukan oleh mahasiwa dengan judul skripsi sebelumnya yang sudah diterima 

(ACC).Pendeteksian ini penting sebelum judul tersebut diajukan ke Prodi.Menu Deteksi 

Kesamaan juga bisa digunakan sebelum judul tersebut diajukan ke Dosen PA. 

Langkah-langkah: 

 Ketikkan judul skripsi Anda yang sudah diACC oleh dosen PA di kolom 

Judul(Catatan: Jangan memasukkan nama kelas dan Sekolah yang akan diteliti) 

 
 

 Klik Deteksi 

Ketika sudah mengklik deteksi maka ada dua pilihan tampilan yang akan muncul: 

 Tampilan ada kesamaan judul yang diajukan 

Ketikkan Judul Skripsi yang 

disetujui /ACC oleh dosen PA 

Jangan Masukkan Nama kelas 

dan Sekolah yang Akan diteliti 

klik Enterpada keyboard laptop mahasiswa. 
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 Tampilan tidak ada kesamaan judul yang akan diajukan 

 

Jika tidak ada kesamaan judul maka akan  muncul menu Download Bukti Ketidaksamaan 

Judul. 

Klik menu Download Bukti Ketidaksamaan Judul  sehingga muncul tab baru sebagai 

berikut: 

Jika terdapat kesamaan judul skripsi maka Mahasiswa harus mencari dan mengajukan judul 

lain yang tentunya mendapat persetujuan dari dosen PA Anda dan tidak ada kesamaan 

dengan judul sebelumnya. 
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Selanjutnya Klik PRINTsehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: 

 

Klik tanda Panah di samping More settingssehingga muncul beberapa menu 

pilihan.Centang kotak kecil pada Background Graphics  untuk memunculkan logo 

dari SIJURI seperti gambar berikut: 
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Pada pilihan Destination: pilih Save as PDF untuk mendownload terlebih dahulu. Klik 

Save. 

 

3. Kesediaan Dosen Pembimbing 

Submenu Kesediaan Dosen Pembimbing adalah menu yang memberikan layanan 

kepada mahasiswa untuk memilih dan mengajukan dosen pembimbingnya ke Prodi.Submenu 

kesediaan Dosen Pembimbing Tidak Wajib dilakukan oleh mahassiwa.Hal ini tergantung 

mahasiswa ingin mengajukan dosen pembimbing atau tidak.Jika tidak ingin mengajukan, maka 

mahasiswa langsung mengklik submenu Ajukan Judul.Jika ingin mengajukan dosen 

pembimbing, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. 

Langkah-langkah: 

a. Pada Calon Dosen Pembimbing, silahkan pilih dua nama dosen yang diusulkan sebagai 

dosen Pembimbing I dan Pembimbing II 

(Catatan: logo SIJURI wajib ditampilkan)
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b. Klik simpan. akan muncul tampilans sebagai berikut 

 

c. Selanjutnya mahasiswa klik Ajukan Ke Calon Dosen Pembimbing. maka akan muncul 

pertanyaan konfirmasi sebagai berikut: 
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d. Mahasiswa klik OK. Akan muncul tampilan perubahan status sebagai berikut 

 

e. Mahasiswa dapat menghubungi dosen yang bersangkutan bahwa mahasiswa telah 

mengajukan sebagai calon dosen pembimbingnya. Mahasiswa juga sering mengecek SIJURI 

untuk mengetahui hasil dari pengajuan kepada dosen yang bersangkutan. 

f. Jika sudah dikonfirmasi oleh dosen yang bersangkutan, maka akan muncul Download 

Lembar Persetujuan jika Prodi telah ACC. (Catatan: Calon Dosen Pembimbing yang 

diajukan ke Prodi belum tentu itu yang diACCkan oleh Prodi). 
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g. Klik Download Lembar Persetujuan. Selanjutnya, klik Print 

 

h. Akan muncul kotak dialog. Klik Simpan 
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i. Pilih folder untuk menyimpan file tersebut. Pada File Name, ketikkan nama file tersebut. 

Misal, Lembar Kesediaan Calon Dosen Pembimbing. Selanjutnya klik Save/simpan. 

 

4. Ajukan Judul 

Submenu Ajukan Judul adalah menu mengajukan judul skripsi yang sudah disetujui 

oleh dosen PA dan tidak memiliki kesamaan dengan judul sebelumnya. 

Langkah-langkah: 

 Pada kolom Judul Skripsi, Ketikkan judul skripsi Anda yang sudah di setujui oleh dosen PA 

dan tidak memiliki kesamaan dengan judul sebelumnya  

(Catatan: Masukkan lengkap judul termasuk nama Kelas dan Sekolah yang akajn diteliti) 

 Klik Simpan 

 

j. Jika tanda tangan mahasiwa tidak tampil, maka Print Lembar Kesediaan Calon Dosen 

Pembimbing tersebut lalu tandatangani dan scan dengan format PDF. 
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 Pada Kolom Bukti Lembar Identifikasi Masalah, Pilih Choose File lalu pilih file Bukti 

lembar Identifikasi Masalah yang sudah Anda scan dan PDFkan pada Computer Anda. Pilih 

Upload 

 Pada Kolom Bukti Lembar Ketidaksamaan Judul, Pilih Choose File lalu pilih file Bukti 

lembar Ketidaksamaan Judul yang sudah Anda scan dan PDFkan pada Computer Anda. 

Pilih Upload 

 Pada Kolom Bukti Lembar Kesediaan Calon Dosen Pembimbing, Pilih Choose File lalu 

pilih file Bukti lembar Kesediaan Calon Dosen Pembimbing yang sudah Anda scan dan 

PDFkan pada Computer Anda. Pilih Upload 

(Catatan:bergantung mahasiswa apakah ingin mengajukan dosen pembimbing atau tidak. 

Jika mahasiswa ingin mengajukan, maka perlu mengupload bukti lembar kesediaan Calon 

Dosen pembombing. Jika mahasiswa tidak ingin mengajukan, maka dikosongkan atau tidak 

perlu mengupload) 
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 Perhatikan table di bawahnya, untuk mengecek apakah langkah-langkah di atas sudah 

terpenuhi 

 

Klik Ajukan Ke Prodi, jika langkah-langkah di atas sudah diselesaikan. 

 

E. Daftar Seminar Proposal 

Menu Daftar Seminar Proposal adalah menu layanan mendaftar seminar proposal dan 

mahasiswa dapat melihat nilai serta saran/perbaikan dari dosen pembimbing/penguji.Submenu 

dari Menu Daftar Seminar Proposal adalah submenu Daftar Seminar Proposal dan Nilai Seminar. 

1. Daftar Seminar Proposal 

Submenu Daftar Seminar Proposal menyediakan layanan kepada mahasiswa untuk daftar 

seminar proposal yang dimulai dengan upload berkas kelengkapan pelaksanaan seminar 

proposal.Pada bagian Kelengkapan Pelaksanaan Seminar Proposal ada beberapa dokumen 

yang perlu diupload dalam bentuk PDF yakni Scan KRS, Scan KHS, Lembar Persetujuan 
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Seminar Proposal Penlitian, Scan Kartu Kendali Seminar, dan Scan Rekening Koran bagi 

mahasiswa Bidikmisi. 

Adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pada Scan KRS klik Choose File, pilih file Scan KRS di laptop Anda lalu klik Open. 

Selanjutnya klik Simpan. Jika file sudah Anda upload maka akan muncul tulisan Lihat 

Bukti. Anda dapat mengklik untuk memastikan file yang Anda upload sudah sesuai atau 

belum. Jika tidak sesuai, maka silahkan klik kembali Choose File lalu memilih file yang 

dimaksud dan klik simpan. 
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b. Lakukan tahapan point a kembali untuk Scan KHS, Lembar Persetujuan Seminar Proposal 

Penelitian, Scan Kartu kendali Seminar, dan Scan Rekening Koran bagi Mahasiswa 

Bidikmisi. 

c. Selanjutnya, Klik Daftar Seminar Proposal. Maka akan muncul pertanyaan konfirmasi 

sebagai berikut: 

 

d. Selanjutnya, tampilannya akanmunculStatus: daftardan berkas Anda akan terkirim ke akun 

Staf dan Prodi. 

 

e. Prodi dan Staf akan memeriksa kelengkapan dokumen yang Anda. Jika disetujui, maka 

Prodi akan membuatkan SK Penguji dan Undangan Seminar Proposal Anda. 

f. Akan muncul di Akunnya Undangan Seminar Proposal. Anda dapat mendownload lalu 

mengirimkan undangan tersebut beserta proposalnya kepada Dosen pembimbing dan 
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2. Nilai Seminar 

Pada submenu Nilai Seminar, mahasiswa dapat mengecek nilai Seminar Proposal 

(Rata-rata Nilai dari Dosen pembimbing dan Penguji) serta saran/perbaikan yang harus 

diperbaiki mahasiswa. Nilai seminar Proposal serta saran dan perbaikan akan muncul secara 

otomatis secara bersamaanjika mahasiswa selesai ujian dan Dosen Pembimbing/Penguji sudah 

mengisi nilai di akunnya masing-masing. Anda dapat mengecek di saran dan perbaikan masing-

masing pembimbing dan Penguji Anda.Jika sudah terisi maka nilai seminar juga sudah terisi, tapi 

jika belum terisi di salah satu dosen pembimbing/penguji maka nilai dari dosen tersebut belum 

diisi. Contoh pada gambar: Penguji 1 belum mengisi saran dan perbaikan, maka penguji 1 juga 

muncul di akun dosen Penguji Mahasiswa tersebut 

Penguji melalui WA/email. Catatan: SK Penguji tidak muncul di akun Mahasiswa tetapi 

belum memberikan nilai seminar proposal untuk mahasiswa. 
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F. Penelitian 

Menu penelitian adalah menu layanan kepada mahasiswa untuk mendaftar penelitian 

secara online.Adapun langkah-langah sebagai berikut: 

1. Untuk keperluan dibuatkan surat penelitian, Mahasiswa mengisi Tempat Meneliti, Durasi 

Waktu penelitian, Waktu Penelitian.  

2. Selanjutnya, mahasiswa mengupload  proposal (dalam bentuk pdf) sebagai syarat 

kelengkapan pembuatan Surat izin penelitian. 
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3. Klik Kirim Ke Prodi 

4. Staf akan menganalisis data penelitian dan syarat kelengkapan surat isin penelitian 

mahasiswa. Jika disetujui, maka Staf akan membuatkan membuatkan surat izi penelitian 

kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

5. Jika Staf sudah membuatkan surat izin penelitian, maka pada akun mahasiswa akan muncul 

Status seperti pada gambar di bawah ini: 
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6. Apabila ada mahasiswa yang mengklik Menu Penelitian dan tampilannya seperti berikut ini: 

 

Maka Mahasiswa harus menyelesaikan seminar proposal terlebih dahulu (pendaftaran, 

mengikuti seminar proposal, serta dosen sudah mengisi nilai seminar proposal kepada 

mahasiswa yang bersangkutan) 

 

G. Daftar Ujian Skripsi 

Menu Daftar Ujian Skripsi adalah menu layanan mendaftar ujian skripsi dan 

mahasiswa dapat melihat nilai serta saran/perbaikan dari dosen pembimbing/penguji.Submenu 

dari Menu Daftar Ujian Skripsi dan Nilai Seminar. 

1. Daftar Ujian Skripsi 

Submenu Daftar Ujian Skripsi menyediakan layanan kepada mahasiswa untuk daftar Ujian 

Skripsi yang dimulai dengan upload berkas kelengkapan pelaksanaan seminar proposal.Pada 

bagian Kelengkapan Pelaksanaan Ujian Skripsi ada beberapa dokumen yang perlu diupload 

dalam bentuk PDF yakni Lembar Persetujuan Ujian Skripsi, Transkrip Nilai Sementara/KHS 

Semester 1 sampai terakhir, Suket Bebas beban Kuliah dari Koordinator Prodi, Ijazah Terakhir 

(Scan Asli atau Foto Kopi yang dilegalisir), Suket bebas pembayaran, dan Suket Bebas Pustaka.  
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Adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pada Lembar Persetujuan Ujian Skripsi klik Choose File, pilih file Lembar Persetujuan 

Ujian Skripsi di laptop Anda lalu klik Open. Selanjutnya klik Simpan. Jika file sudah Anda 

upload maka akan muncul tulisan disamping yakniLihat Bukti. Anda dapat mengklik untuk 

memastikan file yang Anda upload sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka 

silahkan klik kembali Choose File lalu memilih file yang dimaksud dan klik simpan. 
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b. Lakukan tahapan point a kembali untuk Transkrip Nilai Sementara/KHS Semester 1 sampai 

terakhir, Suket Bebas beban Kuliah dari Koordinator Prodi, Ijazah Terakhir (Scan Asli atau Foto 

Kopi yang dilegalisir), Suket bebas pembayaran, dan Suket Bebas Pustaka. 

c. Selanjutnya, Klik Daftar Ujian Skripsi. Maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut: 

 

Selanjutnya, klik OK 

d. Selanjutnya, di menu Daftar Ujian Skripsiakan muncul Status: daftar dan berkas Anda 

akan terkirim ke akun Staf dan Prodi. 
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e. Prodi dan Staf akan memeriksa kelengkapan dokumen yang Anda. Jika disetujui, maka 

Prodi akan membuatkan Undangan Ujian Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan. 

f. Akan muncul di Akun Mahasiswa tersebutUndangan Ujian Skripsi. Mahasiswa dapat 

mendownload lalu mengirimkan undangan tersebut beserta skripsinyakepada Dosen 

pembimbing, Penguji, Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang melalui WA/email. Catatan: SK 

Penguji tidak muncul di akun Anda tetapi muncul di akun dosen Penguji Anda. 
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2. Nilai Ujian  

Pada submenu Nilai Ujian, mahasiswa dapat mengecek nilai Ujian Skripsi (Rata-rata 

Nilai dari Dosen pembimbing, Penguji, Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang) serta 

saran/perbaikan yang harus diperbaiki mahasiswa. Nilai Ujian Skripsi serta saran dan perbaikan 

akan muncul secara otomatis secara bersamaan jika mahasiswa selesai ujian dan Dosen 

Pembimbing/Penguji sudah mengisi nilai di akunnya masing-masing. Mahasiswa dapat 

mengecek di saran dan perbaikan masing-masing pembimbing, Penguji, Ketua Sidang dan 

Sekretaris Sidang.Jika sudah terisi maka nilai ujian skripsi juga sudah terisi, tapi jika belum terisi 

di salah satu dosen pembimbing/penguji/Ketua Sidang/Sekretaris Sidang maka nilai dari dosen 

tersebut belum diisi. Contoh pada gambar: Pembimbing 2, Penguji 2, Penguji 3, Penguji 4 belum 

mengisi saran dan perbaikan, maka Pembimbing 2, Penguji 2, Penguji 3, Penguji 4  juga belum 

memberikan nilai Ujian Skripsi untuk Anda. (Catatan: Penguji 3: Ketua Sidang, dan penguji 4: 

Sekretaris Sidang) 
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H. Yudisium 

Menu Yudisium adalah menu yang memberikan info kepada mahasiswa tanggal 

yudisium.Oleh karena itu, mahasiswa harus selalu cek Sijuri terkait jadwal Yudisiumnya. Selain 

itu, daalam menu Yudisium juga memberikan fasilitas download Cetak Nama Peserta 

Yudisium, Cetak Ikrar Yudisium, dan Cetak SK Yudisium. 

 

I. Ajukan Skripsi 

Menu Ajukan Skripsi adalah menu mengupload skripsi bagi mahasiswa yang sudah 

selesai. Menu ini akan muncul d akun mahasiswa secara otomatis jika Prodi sudah 

mengkonfirmasi bahwa mahasiswa tersebut telah selesai, 

Langkah-langkah: 
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 Klik Menu Ajukan Skripsisehingga muncul tampilan Ajukan Skripsi Mahasiwa sebagai 

berikut: 

 

 Mahasiswa masukkan Abstrak penelitian pada kolom Abstrak 

 

 Pada bagian Tanggal Lulus, isikan tanggal, bulan, dan tahun Yudisium Anda 
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 Pada bagian File Jurnal, klik Choose Filelalu pilihlah file skripsi lengkap di Computer 

Anda. 

 

 Centang Kotak Kecil“Saya menjamin kebenaran informasi di atas. Jika dikemudian hari data 

yang saya isikan tidak benar maka saya bersedia menerima sanksinya”. 
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 Klik Kirim Skripsi 

 Silahkan cek skripsi Anda di menu Daftar Skripsi. 

J. Ubah Profil 

Menu ubah data adalah menu untuk mengubah data mahasiwa yakni password, NIM, 

Nama, Email, HP serta Foto Mahasiswa. 

 

 

Langkah-langkah: 

 Masukkan email, dan HP Anda, serta menganti password jika diinginkan. Lalu klik Update 

(catatan: jika nama dan NIM terdapat kesalahan penulisan maka silahkan diubah) 
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 Klik Choose File, lalu pilih file di computer Anda (Latar merah dan ukuran 3x4). 

Selalnjutnya klik Ganti 

 

 Hasil fotonya dapat dilihat pada sudut kanan dari aplikasi SIJURI. 
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 Data email dan HP yang telah diubah dapat cek di Menu Profil. 

 Selanjutnya pada kolom TTD, mahasiswa mengupload tandatangannya. Pilih Choose File 

lalu cari file foto di laptopnya. Selanjutnya  Klik Upload TTD 

 

(Catatan: Tanda tangan yang diupload harus background putih/transparan, dalam bentuk JPEG/PNG) 


	Jika

