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Program SIAMAT adalah program yang digunakan untuk mengolah data kerja praktik, 

tugas akhir dan tesis sehingga dapat memudahkan mahasiswa, dosen dan manajemen 

departemen untuk mengolah data tersebut.  

Berikut adalah user yang dapat mengakses program ini: 

• Admin 

• KAPRODI S1 dan S2 

• Mahasiswa 

• Dosen 

 

Cara Mengakses Program (untuk mahasiswa) 

Program ini dapat diakses  melalui  web  browser  (Chrome  atau  Mozila  FireFox) 

dengan alamat url sebagai berikut : https://www.its.ac.id/matematika/siamat/ 

Jika berhasil maka akan muncul halaman login seperti gambar dibawah ini 

 
Gambar. Form login 

Masukkan NRP dan Password, sebagai contoh nrp : 1212101111 dengan password : 

1212101111. Setelah dimasukkan dengan benar, klik tombol  atau tekan 

tombol: Enter pada keyboard Sehingga akan menampilkan halaman dashboard. 



Jika belum punyak account di program siamat v.2, maka silahkan daftar terlebih dahulu 

dengan memilih tombol . Selanjutnya akan muncul form pendaftaran 

seperti gambar dibawah ini.  

 
Gambar. Form pendaftaran 

Masukkan data NRP, Nama dan pilih program (Sarjana / Magister), kemudian pilih 

tombol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu untuk mahasiswa sarjana 

Terdapat dua program/modul untuk mahasiswa sarjana yakni Tugas Akhir dan Kerja 
Praktek.  

 
Gambar. Menu program siamat untuk mahasiswa Sarjana(S1) 

 

Menu Dashboard 

Menu Dashboard adalah informasi umum program siamat v.2 dan data dari pemilik 

account seperti data Proposal TA, Tugas Akhir dan Kerja Praktek.  



 
Gambar. Data Proposal TA, Tugas Akhir dan Kerja Praktek pemilik account 

Menu Profil 

Menu ini merupakan data dari pemilik account. Mahasiswa harus melengkapi data profil 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke menu yang lainnya. 

 
Gambar. Profil pemmilik account 

Untuk melakukan perubahan data profil silahkan ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih Tombol . 

2. Muncul form Profil, lengkapi data profil. 

3. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Profil 

Menu Ubah Password 

Menu ubah password merupakan fasilitas yang diberikan untuk merubah password 

default yang didapat ketika melakukan pendaftaran.  

Untuk melakukan ubah password ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih menu ubah password 

2. Muncul form Ganti Password, Masukkan password baru dan ulangi pada kolom 

Re Password Baru. Perlu di perhatikan password minimal 6 karakter. 

(perhatikan username dan nama sudah terisi sesuai dengan pemilik account dan 

tidak dapat dirubah). 

3. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Ganti Password 

Menu Proposal TA 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Seminar Proposal TA harus mendaftar 

melalui menu ini. Data pendaftar Proposal TA akan dimanfaatkan oleh Kaprodi untuk 

menyusun Jadwal Seminar Proposal. 

 
Gambar. Data Proposal TA 

Untuk melakukan pendaftaran proposal TA ikuti langkah dibawah ini. 



1. Pilih tombol , (jika belum pernah mendaftar seminar proposal di 

program ini maka data proposal akan kosong) 

2. Muncul form Proposal, terdapat 2 tabs (Data Proposal TA dan Pembimbing). 

Isi data Proposal TA terlebih dahulu kemudian isi data calon pembimbing  

3. Pada tahap pertama Mahasiswa cukup mengisi data Periode Wisuda, Judul, 
Bidang dan LAB. 

4. Pada form ini Mahasiswa juga di wajibkan untuk upload file proposal yang 

sudah di revisi dan terdapat lembar pengesahan. 

5. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 

 
Gambar. Form proposal TA 

 
6. Setelah data proposal sudah di simpan berikutnya pilih tabs Pembimbing. 

7. Pilih calon dosen pembimbing. Apabila terdapat dosen pembimbing atau 

penguji bukan dari jurusan Matematika maka silahkan lapor ke Admin supaya 

data dosen tersebut dapat di masukkan ke dalam sistem. 
8. Pilih Status (Pembimbing 1, Pembimbing 2) 

9. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form pembimbing 

Menu Daftar SEMHAS 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Seminar TA harus mendaftar melalui menu 

ini. Data pendaftar Seminar TA akan dimanfaatkan oleh Kaprodi untuk menyusun Jadwal 

Seminar TA dan Sidang TA. 

Pada halaman ini terdapat informasi syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar 

Seminar Hasil (SEMHAS).Syarat tersebut adalah harus memasukkan materi bimbingan  

minimal 12 kali dan telah di setujui oleh dosen pembimbing, mendapatkan persetujuan 

dosen pembimbing bahwa TA layak diujikan dan mengunggah draf TA. 

 
Gambar. Form pendaftaran seminar hasil 

 



Memasukkan materi bimbingan 

Form bimbingan yang dahulu masih ditulis manual diselembar form dan harus meminta 

tanda tangan ke dosen pembimbing, sekarang diganti secara online. Mahasiswa harus 

memasukkan materi dan tanggal bimbingan minimal 12 kali dan dosen dapat 

memberikan persetujuan atas materi bimbingan yang sudah dimasukkan. 

 

Gambar. Form materi bimbingan 

1. Pilih tabs Materi bimbingan 

2. Masukkan materi dan tanggal bimbingan 

3. Klik tombol  

Meminta persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar hasil 

Anda dapat meminta persetujuan untuk mengikuti seminar hasil dengan syarat telah 

mendapatkan persetujuan materi bimbingan dari dosen pembimbing minimal 12 kali.  



 

Gambar. Form persetujuan dosen pembimbing 

1. Pilih tabs Persetujuan DOSPEM, baca keterangan dengan seksama. 

2. Klik tombol  maka permintaan 

Anda akan dikirim keakun dosen pembimbing. 

Mengunggah file sebagai syarat seminar hasil 

Selain telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar 

hasil, Anda juga harus unggah file 

 

Gambar. Form unggah file berkas SEMHAS 

Untuk mengunggah file tersebut ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih tabs Upload 

2. Pilih tombol kemudian cari file yang akan di unggah 



3. Jika file sudah di masukkan, maka pilih tombol untuk menggungah file 

tersebut 

Daftar Seminar Hasil 

Jika syarat terpenuhi maka tombol daftar tidak akan muncul, tetapi jika sudah terpenuhi 

maka tombol daftar akan muncul. 

 

Gambar. Form daftar seminar hasil 

1. Pilih tabs Daftar SEMHAS 

2. Klik tombol  

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu SEMHAS TA 

Menu ini digunakan untuk mendaftar sidang/ujian tugas akhir dengan syarat harus 

mengunggah draf TA yang telah direvisi setelah melaksanakan seminar hasil 

(SEMHAS)  

 
Gambar. Form pendaftaran sidang/ujian tugas akhir 

Untuk mengunggah draf TA ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih tombol  

2. Pilih tombol kemudian cari file yang akan di unggah 

3. Jika Tiga file sudah di masukkan, maka pilih tombol untuk menggungah 

file tersebut 

Menu Tugas Akhir 

Menu ini berisikan informasi tugas akhir seperti judul tugas akhir, jadwal, penguji dan 

lain lain, jika terdapat perubahan data mahasiswa dapat mengupdate dengan memilih 

tombol update. 



 
Gambar. Form informasi tugas akhir 

 Untuk melakukan update data ikuti lahkah dibawah ini. 

1. Pilih tombol   

2. Muncul form Tugas Akhir, terdapat 3 tabs (Data TA, Pembimbing dan Upload 
File) Isi data Tugas Akhir terlebih dahulu kemudian isi data calon pembimbing 

dan yang terahir silahkan upload Laporan/Buku TA yang telah di revisi 

sekaliagus lembar pengesahannya 

3. Silahklan dilengkapi datanya, untuk tanggal semhas dan tanggal sidang 

dapat di update jika jadwal sudah di umumkan. 

4. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Tugas Akhir 

5. Setelah data Tugas Akhir sudah di simpan berikutnya pilih tabs Pembimbing 

6. Pilih dosen penguji. Apabila terdapat dosen penguji bukan dari jurusan 

Matematika maka silahkan lapor ke Admin supaya data dosen tersebut dapat di 

masukkan ke dalam sistem. 
7. Pilih Status (Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Penguji) 

8. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Pembimbing Tugas Akhir 

9. Pilih tabs Upload File setelah data pembimbing dan penguji telah dilengkapi. 

Pada form upload file ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengunggah 

draf/laporan Tugas akhir, Jurnal Pomits dan Lembar pengesahan yang telah 

di tanda tangani dan stempel oleh Kepala Jurusan. 

10. Pilih tombol  untuk menyimpan data 

 
Gambar. Form upload file 

 

 



Menu Yudisium 

Bagi mahasiswa yang akan mengikuti yudisium harus mendaftar melalui menu ini, 

adapun syarat untuk mendaftar yudisium adalah harus sudah melaksanakan ujian/siding 

tugas akhir. 

 
Gambar. Form Daftar Yudisium 

Ada beberapa berkas yang harus di upload sebagai syarat lolos yudisium, untuk upload 
berkas silahkan pilih tabs Upload berkas  

 
Gambar. Form upload berkas yudisium 



Jika berhasil upload maka akan muncul informasi data yudisium pada tabs Data dan 
Berkas Yudisium seperti gambar berikut 

 
Gambar. Data dan berkas yudisium 

 

Menu Kerja Praktik 

Menu ini digunakan untuk mahasiswa yang telah mengambil Kerja Praktik. 

 
Gambar. Data Kerja Praktik 



Untuk melakukan update data kerja praktik. 

1. Pilih tombol  

2. Muncul form Kerja Praktek, lengkapi data KP. 

3. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 

 
Gambar. Form Kerja Praktek 

 

 

 

 



Menu untuk mahasiswa magister 

Terdapat satu program/modul untuk mahasiswa magister yakni Tesis. Berikut ini 

adalah menu untuk mahasiswa S2  

 

 
Gambar. Menu untuk mahasiswa Magister(S2) 

Menu Dashboard 

Menu Dashboard adalah informasi umum program siamat v.2 dan data dari pemilik 

account seperti data Proposal Tesis, Tesis dan Seminar/Jurnal Internasional.  



 
Gambar. Data Proposal Tesis, Tesis dan Seminar/Jurnal pemilik account 

Menu Profil 

Menu ini merupakan data dari pemilik account. Mahasiswa harus melengkapi data profil 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke menu yang lainnya. 

 
Gambar. Profil pemmilik account 

Untuk melakukan perubahan data profil silahkan ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih Tombol . 

2. Muncul form Profil, lengkapi data profil. 

3. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Profil Mahasiswa 

Menu Ubah Password 

Menu ubah password merupakan fasilitas yang diberikan untuk merubah password 

default yang didapat ketika melakukan pendaftaran.  

Untuk melakukan ubah password ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih menu ubah password 

2. Muncul form Ganti Password, Masukkan password baru dan ulangi pada kolom 

Re Password Baru. Perlu di perhatikan password minimal 6 karakter. 

(perhatikan username dan nama sudah terisi sesuai dengan pemilik account dan 

tidak dapat dirubah). 

3. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Ganti Password 

Menu Proposal Tesis 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Seminar Proposal Tesis harus mendaftar 

melalui menu ini. Data pendaftar Proposal Tesis akan dimanfaatkan oleh Kaprodi untuk 

menyusun Jadwal Seminar Proposal. 

 
Gambar. Data Proposal Tesis 

 

 

 



Untuk melakukan pendaftaran proposal TA ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih tombol , (jika belum pernah mendaftar seminar proposal di 

program ini maka data proposal akan kosong) 

2. Muncul form Proposal, terdapat 2 tabs (Data Proposal Tesis dan 

Pembimbing). Isi data Proposal Tesis terlebih dahulu kemudian isi data calon 

pembimbing  

3. Pada tahap pertama Mahasiswa cukup mengisi data Periode Wisuda, Judul, 
Bidang dan LAB. 

4. Pada form ini Mahasiswa juga di wajibkan untuk upload file proposal yang 

sudah di revisi dan terdapat lembar pengesahan. 

5. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 

 
Gambar. Form proposal Tesis 

6. Setelah data proposal sudah di simpan berikutnya pilih tabs Pembimbing. 

7. Pilih calon dosen pembimbing. Apabila terdapat dosen pembimbing atau 

penguji bukan dari jurusan Matematika maka silahkan lapor ke Admin supaya 

data dosen tersebut dapat di masukkan ke dalam sistem. 

8. Pilih Status (Pembimbing 1, Pembimbing 2) 



9. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 

 
Gambar. Form pembimbing 

Menu Daftar SEMHAS 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Seminar Tesis harus mendaftar melalui 

menu ini. Data pendaftar Seminar Tesis akan dimanfaatkan oleh Kaprodi untuk 

menyusun Jadwal Seminar Tesis dan Sidang Tesis. 

Pada halaman ini terdapat informasi syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar 

Seminar Hasil (SEMHAS).Syarat tersebut adalah harus memasukkan materi bimbingan  

minimal 12 kali dan telah di setujui oleh dosen pembimbing, mendapatkan persetujuan 

dosen pembimbing bahwa TA layak diujikan dan mengunggah draf TA. 



 
Gambar. Form pendaftaran seminar hasil 

Memasukkan materi bimbingan 

Form bimbingan yang dahulu masih ditulis manual diselembar form dan harus meminta 

tanda tangan ke dosen pembimbing, sekarang diganti secara online. Mahasiswa harus 

memasukkan materi dan tanggal bimbingan minimal 12 kali dan dosen dapat 

memberikan persetujuan atas materi bimbingan yang sudah dimasukkan. 

 

Gambar. Form materi bimbingan 

4. Pilih tabs Materi bimbingan 

5. Masukkan materi dan tanggal bimbingan 



6. Klik tombol  

Meminta persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar hasil 

Anda dapat meminta persetujuan untuk mengikuti seminar hasil dengan syarat telah 

mendapatkan persetujuan materi bimbingan dari dosen pembimbing minimal 12 kali.  

 

Gambar. Form persetujuan dosen pembimbing 

3. Pilih tabs Persetujuan DOSPEM, baca keterangan dengan seksama. 

4. Klik tombol  maka permintaan 

Anda akan dikirim keakun dosen pembimbing. 

Mengunggah file sebagai syarat seminar hasil 

Selain telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar 

hasil, Anda juga harus unggah file 



 

Gambar. Form unggah file berkas SEMHAS 

Untuk mengunggah file tersebut ikuti langkah dibawah ini. 

4. Pilih tabs Upload 

5. Pilih tombol kemudian cari file yang akan di unggah 

6. Jika file sudah di masukkan, maka pilih tombol untuk menggungah file 

tersebut 

Daftar Seminar Hasil 

Jika syarat terpenuhi maka tombol daftar tidak akan muncul, tetapi jika sudah terpenuhi 

maka tombol daftar akan muncul. 

 

Gambar. Form daftar seminar hasil 



1. Pilih tabs Daftar SEMHAS 

2. Klik tombol  

Menu SEMHAS Tesis 

Menu ini digunakan untuk mendaftar sidang/ujian tesis dengan syarat harus 

mengunggah draf Tesis yang telah direvisi setelah melaksanakan seminar hasil 

(SEMHAS)  

 
Gambar. Form pendaftaran sidang/ujian tesis 

 

Untuk mengunggah draf tesis ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih tombol  

2. Pilih tombol kemudian cari file yang akan di unggah 

3. Jika Tiga file sudah di masukkan, maka pilih tombol untuk menggungah 

file tersebut 

Menu Tesis 

Menu ini berisikan informasi tesis seperti judul, jadwal, penguji, jurnal/seminar yang 

telah diikuti dan lain lain, jika terdapat perubahan data mahasiswa dapat mengupdate 

dengan memilih tombol update. 



 
Gambar. Form informasi tesis 

Untuk melakukan update data tesis ikuti langkah dibawah ini. 

1. Pilih tombol   

2. Muncul form Tesis, terdapat 3 tabs (Data Tesis, Pembimbing, Upload File dan 

Seminar/Jurnal) Isi data Tesis terlebih dahulu kemudian isi data calon 

pembimbing dan yang terahir silahkan upload Laporan/Buku Tesis yang telah di 

revisi sekaligus lembar pengesahannya. 
3. Silahklan dilengkapi datanya, untuk tanggal semhas dan tanggal sidang 

dapat di update jika jadwal sudah di umumkan. 

4. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



  
Gambar. Form Tesis 

5. Setelah data tesis sudah di simpan berikutnya pilih tabs Pembimbing 

6. Pilih dosen penguji. Apabila terdapat dosen penguji bukan dari jurusan 

Matematika maka silahkan lapor ke Admin supaya data dosen tersebut dapat di 

masukkan ke dalam sistem. 

7. Pilih Status (Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Penguji) 

8. Pilih tombol  untuk menyimpan data. 



 
Gambar. Form Pembimbing Tesis 

9. Pilih tabs Upload File setelah data pembimbing dan penguji telah dilengkapi. 

Pada form upload file ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengunggah 
buku/laporan Tesis, Lembar pengesahan, Paper, Proceding, Sertifikat 
Seminar Internasional 

10. Pilih tombol  untuk menyimpan data 



 
Gambar. Form upload file 

11. Pilih Tabs Seminar/Jurnal, form ini bertujuan untuk menyimpan data 

seminar/jurnal internasional yang pernah di ikuti Mahasiswa magister. 

12. Pilih tombol  untuk menyimpan data 



 
Gambar. Form Seminar Internasional 

 

Menu Yudisium 

Bagi mahasiswa yang akan mengikuti yudisium harus mendaftar melalui menu ini, 

adapun syarat untuk mendaftar yudisium adalah harus sudah melaksanakan ujian/sidang 

tesis. 

 
Gambar. Form Daftar Yudisium 

Ada beberapa berkas yang harus di upload sebagai syarat lolos yudisium, untuk upload 

berkas silahkan pilih tabs Upload berkas  



 
Gambar. Form upload berkas yudisium 

Jika berhasil upload maka akan muncul informasi data yudisium pada tabs Data dan 
Berkas Yudisium seperti gambar berikut 

 
Gambar. Data dan berkas yudisium 

 


