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Akses Delta



1. Mengakses Delta melalui www.sintak.unika.ac.id

ditutup



Klik “disini” untuk masuk 
ke sintak pegawai 

2. Login 



Isi username (NPP) 
dan password

atau login menggunakan 
email unika

Klik ‘Login’



Setelah berhasil login, 
silahkan klik tombol
Home di sebelah kiri
atas halaman sintak.

3. Menu Home



4. Menuju halaman Delta

Untuk Dosen / Kaprodi / Dekan
dapat masuk melalui tombol
DELTA.



Tombol untuk 
memilih sesuai 
program studi 

mahasiswa

Tabel untuk melihat :
1. Jumlah keseluruhan mahasiswa yang 
bimbingan di delta (Jumlah Mahasiswa), 
2. Jumlah mahasiswa yang mengajukan 
berkas untuk bimbingan 
(Jumlah Permintaan Bimbingan), 
3. Jumlah berkas mahasiswa yang perlu 
diajukan untuk scan antiplagiasi
(Jumlah Antiplagiasi),
4. Jumlah sebagai dosen penguji pada 
sidang (Jumlah Ujian).

Tombol untuk melihat 
Panduan Delta dan Alur Delta

5. Tampilan halaman depan Delta Dosen



Menu Daftar Mahasiswa



Menu ini digunakan untuk melihat daftar keseluruhan proses mahasiswa yang melakukan bimbingan di delta, 
yang terdiri atas menu Riwayat Bimbingan, Log Book Mahasiswa, Berkas Pendukung, Jumlah Bimbingan Dosen 
dan Selesai Bimbingan.

Tampilan setelah klik tombol sesuai progdi yang diinginkan

1. Menu ‘Daftar Mahasiswa’ 



Untuk Progdi yang hanya 
memiliki 1 dosen 
pembimbing, hanya akan 
muncul 1 sub menu 
‘daftar mahasiswa’.

(Progdi dengan 1 dosen pembimbing)

Daftar informasi mahasiswa



Untuk Progdi yang 
memiliki 2 dosen 
pembimbing, akan 
muncul 2 sub 
menu.
Silakan klik sesuai 
peran sebagai 
pembimbing 1 atau 
pembimbing 2.

(Progdi dengan 2 dosen pembimbing)

Daftar informasi mahasiswa



Sub Menu dalam ‘Daftar Mahasiswa’ 

1.1 Sub Menu ‘Riwayat Bimbingan’ 
Sub Menu Riwayat Bimbingan digunakan untuk melihat riwayat bimbingan (sampai mana proses bimbingan) 
mahasiswa selama melakukan bimbingan di delta. 

Klik untuk melihat Riwayat Bimbingan.



Progdi dengan 2 dosen 
pembimbing dapat melihat 
riwayat bimbingan mahasiswa 
dengan dosen pembimbing lain.

Klik untuk melihat 
berkas bimbingan.

Catatan Kesimpulan WAJIB diisi untuk 
melanjutkan ke bimbingan berikutnya

Tampilan setelah klik ‘Riwayat Bimbingan’

Klik untuk kembali ke 
halaman sebelumnya 



Sub Menu dalam ‘Daftar Mahasiswa’ 

1.2 Sub Menu ‘Log Book Mahasiswa’ 
Sub Menu Log Book Mahasiswa digunakan untuk menulis catatan harian pribadi mahasiswa. 

Klik untuk melihat Log Book Mahasiswa.



Sub Menu dalam ‘Daftar Mahasiswa’ 

1.3 Sub Menu ‘Berkas Pendukung’ 
Sub Menu Berkas Pendukung digunakan untuk melampirkan berkas selain google document. 

Klik untuk melihat Berkas Pendukung.



Sub Menu dalam ‘Daftar Mahasiswa’ 

1.4 Sub Menu ‘Jumlah Bimbingan Dosen’ 
Sub Menu Jumlah Bimbingan Dosen digunakan untuk melihat jumlah bimbingan apakah sudah memenuhi 
minimal jumlah bimbingan yang telah ditentukan sebelumnya. 
(Untuk minimal jumlah bimbingan tiap progdi berbeda-beda, setting dapat dilakukan melalui Delta Koordinator)



Sub Menu dalam ‘Daftar Mahasiswa’ 

1.5 Sub Menu ‘Selesai Bimbingan’ 
Sub Menu Selesai Bimbingan digunakan untuk mengakhiri proses bimbingan dan lanjut ke Proses Antiplagiasi. 
Tombol akan muncul jika jumlah minimal bimbingan sudah terpenuhi. 
Jika tombol ini sudah di klik tidak dapat kembali melakukan proses bimbingan, mohon dipastikan proses bimbingan benar-benar sudah selesai. Jumlah minimal 

bimbingan sudah
terpenuhi

Jumlah minimal 
bimbingan 

belum terpenuhi



Menu Bimbingan ViCon



Menu ini digunakan untuk melakukan bimbingan video conference dengan mahasiswa melalui elearning. 
Jika ingin Bimbingan ViCon harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Tampilan setelah klik tombol sesuai progdi yang diinginkan

2. Menu ‘Bimbingan ViCon’ 

Untuk mendaftar Bimbingan ViCon, centang
bagian ‘Saya bersedia menggunakan 

bimbingan ViCon’, kemudian klik tombol 
‘Daftar Bimbingan ViCon’



a. Tampilan Menunggu Petugas Mengaktifkan Bimbingan ViCon

b. Tampilan Bimbingan ViCon sudah aktif

(rahasia)

Akan muncul tombol ‘Mulai Bimbingan Video Conference’ dan akan diberikan Enroll Key untuk diinputkan oleh mahasiswa.



Menu Permintaan Bimbingan



Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh permintaan bimbingan dari mahasiswa.

Tampilan setelah klik tombol sesuai progdi yang diinginkan

3. Menu ‘Permintaan Bimbingan’ 



(Progdi dengan 1 dosen pembimbing)

Untuk Progdi yang hanya 
memiliki 1 dosen 
pembimbing, hanya akan 
muncul 1 sub menu 
‘permintaan bimbingan’.

Daftar informasi mahasiswa



(Progdi dengan 2 dosen pembimbing)

Untuk Progdi yang 
memiliki 2 dosen 
pembimbing, akan 
muncul 2 sub 
menu.
Silakan klik sesuai 
peran sebagai 
pembimbing 1 atau 
pembimbing 2.

Daftar informasi mahasiswa



Sub Menu dalam ‘Permintaan Bimbingan’ 

3.1 Sub Menu ‘Berkas Bimbingan’ 
Sub Menu Berkas Bimbingan digunakan untuk melihat file yang diupload mahasiswa, terhubungan dengan google document.

Klik untuk melihat Berkas Bimbingan.



Tampilan setelah klik ‘Berkas Bimbingan’ akan diarahkan ke Google Document

Silakan dapat melihat Panduan 
Google Document di halaman 

delta paling bawah



Sub Menu dalam ‘Permintaan Bimbingan’ 

3.2 Sub Menu ‘Catatan Kesimpulan’ 
Sub Menu Catatan Kesimpulan digunakan untuk merangkum kesimpulan dari proses bimbingan.

Klik untuk menulis catatan kesimpulan.



Tampilan setelah klik ‘Catatan Kesimpulan’

Catatan Kesimpulan WAJIB diisi untuk 
melanjutkan ke bimbingan berikutnya

Klik untuk kembali 
ke halaman 
sebelumnya 



Menu Antiplagiasi



Menu ini digunakan untuk melihat mahasiswa yang sudah sampai tahap proses antiplagiasi.
Pada tahap ini dosen dapat melakukan :

Tampilan setelah klik tombol sesuai progdi yang diinginkan

4. Menu ‘Antiplagiasi’ 

4.1 Mengecek ‘Berkas Scan’ antiplagiasi yang diupload mahasiswa apakah sudah sesuai dengan ‘Berkas Bimbingan’.



4.2 Jika berkas sudah sesuai, dosen dapat mengklik ‘Ajukan’ proses scan antiplagiasi ke perpustakaan. Jika tidak sesuai 
bisa klik ‘Upload Ulang’ untuk mahasiswa dapat menguload ulang berkas kembali. 

4.3 Jika proses scan antiplagiasi sudah selesai dan score report sudah keluar, dosen mengklik ‘masuk plot ujian’ untuk
selanjutnya diplottingkan ujian oleh koordinator Tugas Akhir.

Klik untuk melihat 
riwayat scan.

Klik untuk melihat 
report hasil scan.



Proses Ujian



Tampilan setelah klik tombol sesuai progdi yang diinginkan

5. Proses Ujian
Proses ujian ini dapat berlangsung setelah Koordinator Tugas Akhir memplottingkan jadwal ujian mahasiswa. Jika sudah di
plottingkan, maka hal yang perlu dilakukan yaitu:

5.1 Ditunjuk sebagai Dosen Penguji
Anda dapat melihat daftar mahasiswa yang akan diuji melalui menu ‘Penguji’. Pada menu tersebut akan ada informasi terkait
mahasiswa yang akan Anda uji dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian. Sebelum ujian berlangsung, Anda
dapat melihat terlebih dahulu berkas yang akan diuji dengan klik tombol ‘Berkas Tugas Akhir’.

Klik untuk melihat 
Berkas Tugas Akhir.



5.2 Proses Pelaksanaan Ujian
Ujian dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui Ujian Vicon. Jika melalui Ujian ViCon, koordinator dapat mendaftarkan
terlebih dahulu. 

(Tampilan belum didaftarkan Ujian ViCon)

(Tampilan sudah didaftarkan Ujian ViCon)



5.3 Ujian Selesai
Jika proses ujian sudah selesai, dosen penguji dapat memberikan catatan ujian dan nilai dengan klik tombol ‘Beri Catatan’.
Selanjutnya dapat mengakhiri sesi ujian dengan klik tombol ‘Selesai Ujian’. Jika tombol selesai ujian tidak di klik, maka mahasiswa
tidak dapat melanjutkan ke tahap Bimbingan Revisi.

1. Klik untuk 
memberi 
Catatan Ujian

2. Silakan isi catatan 
dari hasil ujian dan 
nilai, kemudian klik 
tombol ‘Beri Catatan’. 
Nilai dapat disesuaikan 
sesuai Panduan.

3. Klik untuk 
menyelesaikan 
sesi Ujian.



5.4 Bimbingan Revisi
Jika seluruh dosen penguji sudah memberikan catatan, nilai dan menutup sesi ujian dengan klik tombol ‘Selesai Ujian’ (slide
sebelumnya). Selanjutnya Dosen Pembimbing harus klik tombol ‘Masuk Bimbingan Revisi’ yang terdapat pada menu ‘Approve Ujian’,
agar mahasiswa dapat lanjut ke proses Bimbingan Revisi.

Klik untuk lanjut 
ke Bimbingan 
Revisi



Lanjutan Bimbingan Revisi
Proses Bimbingan Revisi sama dengan proses bimbingan biasa melalui menu ‘Permintaan Bimbingan’, perbedaannya mahasiswa
dapat melakukan bimbingan juga dengan dosen penguji.
Jika bimbingan revisi sudah selesai, setiap dosen penguji harus klik tombol ‘Approve Ujian & Lulus’ pada menu ‘Penguji’.

Klik untuk 
menyelesaikan 
Bimbingan Revisi



5.5 Unggah Full Text
Jika seluruh dosen penguji sudah menyelesaikan proses bimbingan revisi, selanjutnya Dosen Pembimbing klik tombol ‘Masuk
Unggah Full Text’ pada menu ‘Bimbingan Revisi’ agar mahasiswa dapat mengupload berkas fulltext dan proses bimbingan mahasiswa
yang bersangkutan di delta selesai.

Klik untuk 
mahasiswa dapat 
mengupload 
berkas fulltext


