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NOMOR INDUK DOSEN 
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Kode Prodi  dan Nama Prodi 
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melalui link berikut ini: 
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ITEM TYPE 
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bagian bulatan 
thesis, seperti 
digambar, 
selanjutnya 
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UNGGAH FILE PDF: 
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2. PENGESAHAN 
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SKRIPSI 



UPLOAD FILE 
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langsung atau copi paste dari file) 
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-Thesis Type 
 

-Thesis Name 
 
 
 
 
 
 

 -Thesis Type. klik sesuai dengan jenis jenjang pendidikan. Diploma 
untuk S1 dan Masters untuk S2 

 Thesis name, klik pada Other. 



- Creator 
 
 
 
 
 
 

Isi Creator dengan nama mahasiswa. Untuk pengisiannya: 

1. Nama belakang pada Family Name.  

2. Nama depan dan tengah pada Given Name.  

3. Mahasiswa dengan nama hanya satu kata, isi namanya sama pada  
pada Given name dan Family name. 

 

Pada Bagian NIM/NPM diketik: 

(NIM dilanjutkan dengan nomor NPM mahasiswa) 

CONTOH: NIM152398000  

  



- Contributors 
 

- Division 
 
 
 
 
 
 

 Contributors, pilih “Thesis Advisor”  

 Tulis nama dosen pembimbing 1 dan 2 (given name: nama depan 
dan nama tengah jika ada), Family name (Nama belakang), Jika 
nama hanya satu kata, nama ditulis sama pada kolom given dan 
family name 

 Tulis NIDN dilanjutkan dengan angka dari nomor NIDN dosen 
pembimbing 

CONTOH: NIDN11857565850 

Akses mengetahui NIDN dosen 
melalui link berikut ini: 
 
http://bit.ly/nidndosenuniskamab 
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3. DateType, dipilih “ Completion”.  
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5. Department, diisi dengan mengetik:  
KODEPRODI(angka kode prodi)#nama prodi. Contoh: 

KODEPRODI86201#Bimbingan dan Konseling 

Mengetahui Kode Prodi diakses 
melalui link berikut ini: 
 
https://bit.ly/3xiDQzu 

https://bit.ly/3xiDQzu
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-uncontrolled 
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 daftar pustaka artikel ilmiah mahasiswa. 

 Uncontrolled Keyword, kata kunci pada abstrak Lanjutkan klik  
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Pada menu subjects 
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