
ALUAR DATA BIMBINGAN AKADEMIK 
 

1. Menambah data bimbingan 
Dosen pembimbing akademik setelah selesai membimbing anak bimbingannya bisa mencatat hasil 
bimbingannya melalui simaster pada menu bimbingan akademik dengan menambah bimbingan 
akademik dan mengisi NIM dan nama mahasiswa, tahun akademik, jenis bimbingan, tanggal 
bimbingan, uraian laporan, uraian solusi bisa dilihat pada gambar 0.1 
 

 
Gambar 0.1 Tambah Bimbingan Akademik 

 
Setelah selesai mengisi hasil bimbingan maka pada status anak bimbingannya menunggu tanggapan 
dari pihak prodi lihat pada gambar 0.2 
 

 
 

Gambar 0.2 Data Bimbingan 
 

2. Validasi dan pemberian catatan oleh prodi 



Kemudian pada akun prodi pada menu monitoring bimbingan akademik bisa di cek pada setiap dosen 
pembimbing untuk melakukan validasi serta tanggapan dari prodi lihat pada gambar 0.3 

 
Gambar 0.3 Monitoring Bimbingan Akademik di Prodi 

 
Berikut contoh untuk validasi bimbingan mahasiswa, perlu diketahui bahwa catatan yang diberikan 
oleh prodi hanya akan tampil pada dosen pembimbing akademik saja 
 

 
Gambar 0.4 Prodi melakukan validasi dan memberi catatan 

 
Contoh setelah prodi melakukan validasi maka statusnya akan berubah dari unvalide menjadi valide 

 
Gambar 0.5 Sudah tervalidasi oleh prodi  



3. Cetak laporan bimbingan akademik 
Pada tampilan simaster dosen pembimbing akademik, bisa dosen pembimbing mencetak hasil 
seluruh bimbingannya sesuai dengan tahun akademik, dosen bembimbing bisa klik pada ikon cetak 
 

 
Gambar 0.6 Tampilan data bimbingan 

 
Saat dosen pembimbing mencetak dat bimbingan maka data akan tersimpan dengan format yang 
telah disediakan oleh simaster 
 

 
Gambar 0.7 Hasil cetak data bimbingan 

 
Selanjutnya pada pihak prodi juga bisa melakukan cetak hasil bimbingan sesuai tahun akademik 



 
Gambar 0.8 Data bimbingan akademik pada akun prodi 

 
Setelah prodi mengklik cetak maka akan tersimpan sesuai dengan format yang tersedia di simaster 
 

 
Gambar 0.9 Cetak data bimbingan 

 
4. Buka bimbingan dan tutup bimbingan 
Prodi bisa membuka bimbingan dan menutup bimbingan pada akunnya, setelah akhir semester 
prodi boleh menutup bimbingan pada simaster otomatis seluruh dosen pembimbing tidak bisa 
menambahkan bimbingan karena sudah ditutup oleh prodi pada akhir semester, prodi bisa 
membuka kembali bimbingan pada alaw semester agar pada dosen pembimbing bisa menambah 
bimbingan bisa dilihat pada gambar 0.10 dan 0.11 
 
Jika tombol bimbingan merah sedang menyala menandakan bahwa bimbingan sedang dibuka, jika 
tombol bimbingan berwarna hijau maka bimbingan sedang ditutup  



 
Gambar 0.10 Bimbingan sedang dibuka 

 

 
Gambar 0.11 Bimbingan sedang ditutup 


