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Deskripsi SINTA SEKSI 

 SINTA SEKSI adalah akronim dari Sistem Informasi Tugas Akhir, Seminar, Kerja 

Praktek, Dan Publikasi. Sistem ini dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan 

pegawai. SINTA-SEKSI dapat diakses melalui IMISSU(https://imissu.unud.ac.id). SISTA-

SEKSI juga dapat diakses secara langsung dari https://sinta.unud.ac.id/ yg secara 

otomatis akan redirected ke halaman login IMISSU.  

 

FITUR-FITUR SINTA SEKSI 

User Pegawai 

1. Melakukan add data Bimbingan dan Publikasi. 

2. Melihat dan melakukan edit data bimbingan,ujian,publikasi, PKM. 

3. Melakukan Approval data. 

4. Memberikan Nilai pada Ujian Tugas Akhir dan Kerja Praktek. 

User Dosen 

1. Melihat data bimbingan ujian pkm  

2. Melakukan add data dan edit data bimbingan 

 

User Mahasiswa 

1. Melakukan add data bimbingan, publikasi dan PKM. 

2. Melihat dan melakukan edit data bimbingan, dokumen, publikasi dan PKM. 

  

https://imissu.unud.ac.id/
https://sinta.unud.ac.id/


  MASUK KE SINTA SEKSI 

Sinta seksi dapat diakses melalui 2 cara : 

1. Membuka IMISSU  login  klik “SINTA SEKSI”  My Dashboard 

 

2. Membuka link sinta seksi ( https://sinta.unud.ac.id/ )  klik login (redirect ke 

IMISSU) 

 

Jika sudah berhasil masuk/login maka dapat secara langsung mengakses 

halaman dashboard dari SINTA SEKSI seperti di bawah. 

 

User Pegawai 

https://sinta.unud.ac.id/


Disini ada beberapa menu diantara nya : 

1. Dashboard   yaitu : Halaman Utama 

2. Bimbingan 

3. Ujian 

4. Dokumen 

5. Publikasi 

6. PKM 

3. Bimbingan 

Untuk menu Bimbingan akan tampil 2 sub menu yaitu Tugas Akhir dan Kerja Praktek. 

3.1 Bimbingan - Tugas Akhir 

Sub menu ini menampilkan data bimbingan tugas akhir mahasiswa. 

Kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data.  

 

  



3.1.1 Add  

Add berguna untuk menambahkan data bimbingan tugas akhir. 

Apabila diklik akan keluar tampilan seperti berikut. 

 

Isikan data dengan lengkap kemudian klik                  untuk menyimpan 

data. 

3.1.2 Delete 

Delete data berguna untuk menghapus data bimbingan tugas akhir 

mahasiswa. Cara nya dengan melakukan centang pada salah satu list 

kemudian klik delete. Maka akan keluar pop up seperti gambar berikut. 

 



3.1.3 View/Edit Data 

View/Edit Data berguna untuk melakukan edit data dan Approve data 

Bimbingan Tugas Akhir. Caranya : klik View/Edit Data. Sehingga muncul 

tampilan seperti gambar berikut. 

  

Disini kita bisa melakukan edit data yang tersedia, add pembimbing, dan 

melakukan approve. 

 

3.2 Bimbingan – Kerja Praktek 

Sub menu ini memiliki fitur yg sama seperti pada bimbingan tugas akhir (2.2) 

 

  



4. Ujian 

Menu Ujian berisikan 2 sub menu yaitu Ujian Tugas Akhir dan Ujian Kerja 

Praktek. Pada masing-masing sub menu tersebut akan ditampilkan data peserta 

ujian. Berbeda dengan menu Bimbingan (2) pada menu ini tidak terdapat fungsi 

add dan delete data. Pada menu ini tersedia fungsi View/Edit Data yang berguna 

untuk mengedit data, melakukan approve, dan memberikan nilai ujian. 

Caranya dengan mengklik View/Edit Data kemudian akan keluar tampilan 

seperti gambar berikut. 

 

Lakukan edit data yang diperlukan kemudian klik                untuk menyimpan. 

 

5. Dokumen 

Menu dokumen berisikan 2 sub menu yaitu dokumen tugas akhir dan 

dokumen kerja praktek. Pada menu ini hanya melihat dokumen dan melakukan 

approve.  



 

Cara melakukan approve sama seperti pada menu Bimbingan (2), yaitu 

dengan cara klik View/Edit Data. 

 

6. Publikasi 

Menu Publikasi menampilkan data jurnal publikasi yang diupload. Pada 

menu ini kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data.  

6.1.1 Add  

Add berguna untuk menambahkan data jurnal publikasi. Apabila diklik 

akan keluar tampilan seperti berikut. 

 



Isikan data dengan lengkap kemudian klik                  untuk menyimpan data. 

6.1.2 Delete 

Delete data berguna untuk menghapus data bimbingan tugas akhir 

mahasiswa. Cara nya dengan melakukan centang pada salah satu list kemudian 

klik delete. Maka akan keluar pop up seperti gambar berikut. 

 

6.1.3 View/Edit Data 

View/Edit Data berguna untuk melakukan edit data dan Approve data 

Bimbingan Tugas Akhir. Caranya : klik View/Edit Data. Sehingga muncul tampilan 

seperti gambar berikut. 

  

Disini kita bisa melakukan edit data yang tersedia dan melakukan approve. 



7. PKM 

Menu PKM menampilkan data PKM publikasi yang diupload oleh mahasiswa. 

Pada menu ini kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data sama 

seperti pada Menu Bimbingan (2)atau Menu Publikasi(5).  

 

  



  MASUK KE SINTA SEKSI 

Sinta seksi dapat diakses melalui 2 cara : 

1. Membuka IMISSU  login  klik “SINTA SEKSI”  My Dashboard 

2. Membuka link sinta seksi ( https://sinta.unud.ac.id/ )  klik login (redirect ke 

IMISSU) 

 

Jika sudah berhasil masuk/login maka dapat secara langsung mengakses 

halaman dashboard dari SINTA SEKSI seperti di bawah. 

 

User Dosen 

https://sinta.unud.ac.id/


Disini ada beberapa menu diantara nya : 

1. Bimbingan 

2. Ujian 

3. PKM 
 

1. Bimbingan 

Untuk menu Bimbingan akan tampil 2 sub menu yaitu Tugas Akhir dan Kerja Praktek. 

2.1 Bimbingan - Tugas Akhir 

Sub menu ini menampilkan data bimbingan tugas akhir mahasiswa. Kita 

dapat melakukan add data , edit data dan delete data.  

 
 

2.2 Bimbingan – Kerja Praktek 

Sub menu ini memiliki fitur yg sama seperti pada bimbingan tugas akhir (2.2) 

 

  



3. Ujian 

Menu Ujian berisikan 2 sub menu yaitu Ujian Tugas Akhir dan Ujian Kerja 

Praktek. Pada masing-masing sub menu tersebut akan ditampilkan data peserta 

ujian. Berbeda dengan menu Bimbingan (2) pada menu ini tidak terdapat fungsi 

add dan delete data.  

 

 

4. PKM 

Menu PKM menampilkan data PKM publikasi yang diupload oleh mahasiswa. 

Pada menu ini kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data sama 

seperti pada Menu Bimbingan (2). 



  

 

 

  



 MASUK KE SINTA SEKSI 

Sinta seksi dapat diakses melalui 2 cara : 

1. Membuka IMISSU  login  klik “SINTA SEKSI”  My Dashboard 

2. Membuka link sinta seksi ( https://sinta.unud.ac.id/ )  klik login (redirect ke 

IMISSU) 

 

Jika sudah berhasil masuk/login maka dapat secara langsung mengakses 

halaman dashboard dari SINTA SEKSI seperti di bawah. 

 

  

User Mahasiswa 

https://sinta.unud.ac.id/


Disini ada beberapa menu diantara nya : 

1. Dashboard   yaitu : Halaman Utama 

2. Bimbingan 

3. Ujian 

4. Dokumen 

5. Publikasi 

6. PKM 

 

2. Bimbingan 

Untuk menu Bimbingan akan tampil 2 sub menu yaitu Tugas Akhir dan Kerja Praktek. 

2.1 Bimbingan - Tugas Akhir 

Sub menu ini menampilkan data bimbingan tugas akhir mahasiswa. 

Kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data. 

 

  



2.1.1 Add  

Add berguna untuk menambahkan data bimbingan tugas akhir. 

Apabila diklik akan keluar tampilan seperti berikut. 

 

Isikan data dengan lengkap kemudian klik                  untuk menyimpan 

data. 

2.1.2 Delete 

Delete data berguna untuk menghapus data bimbingan tugas akhir 

mahasiswa. Cara nya dengan melakukan centang pada salah satu list 

kemudian klik delete. Maka akan keluar pop up seperti gambar berikut. 

 

  



2.1.3 View/Edit Data 

View/Edit Data berguna untuk melakukan edit data dan Approve data 

Bimbingan Tugas Akhir. Caranya : klik View/Edit Data. 

  

2.2 Bimbingan – Kerja Praktek 

Sub menu ini memiliki fitur yg sama seperti pada bimbingan tugas akhir (2.2) 

 

 

3. Ujian 

Menu Ujian berisikan 2 sub menu yaitu Ujian Tugas Akhir dan Ujian Kerja 

Praktek. Pada masing-masing sub menu tersebut akan ditampilkan data peserta 

ujian. Berbeda dengan menu Bimbingan (2) pada menu ini tidak terdapat fungsi 

add dan delete data. Pada menu ini tersedia fungsi View/Edit Data yang berguna 

untuk mengedit data. 

 

4. Dokumen 

Menu dokumen berisikan 2 sub menu yaitu dokumen tugas akhir dan 

dokumen kerja praktek. Pada menu ini hanya melihat dokumen tugas akhir dan 

kerja praktek. 

 

  



5. Publikasi 

Menu Publikasi menampilkan data jurnal publikasi yang diupload. Pada 

menu ini kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data.  

5.1.1 Add  

Add berguna untuk menambahkan data jurnal publikasi. Apabila diklik 

akan keluar tampilan seperti berikut. 

 

Isikan data dengan lengkap kemudian klik                  untuk menyimpan 

data. 

5.1.2 Delete 

Delete data berguna untuk menghapus data bimbingan tugas akhir 

mahasiswa. Cara nya dengan melakukan centang pada salah satu list kemudian 

klik delete. Maka akan keluar pop up seperti gambar berikut. 

 



5.1.3 View/Edit Data 

View/Edit Data berguna untuk melakukan edit data dan Approve data 

Bimbingan Tugas Akhir. Caranya : klik View/Edit Data. Sehingga muncul tampilan 

seperti gambar berikut. 

  

Disini kita bisa melakukan edit data yang tersedia dan melakukan approve. 

 

  



6. PKM 

Menu PKM menampilkan data PKM publikasi yang diupload oleh mahasiswa. 

Pada menu ini kita dapat melakukan add data , edit data dan delete data sama 

seperti pada Menu Bimbingan (2)atau Menu Publikasi(5).  

 

  



 


