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Jenis Ciptaan: 

 Program Komputer 

Deskripsi : 

 Aplikasi Workshop – Pra Project / Project ini dibuat untuk mempermudah mahasiswa dalam 

membuat dan mendaftarkan proposal mata kuliah Workshop (Kerja Praktek) dan Pra – Project / Project 

(Tugas Akhir). Aplikasi ini akan menghasilkan proposal secara otomatis setelah mahasiswa menginputkan 

data yang dibutuhkan. Proposal ini nantinya akan diajukan ke perusahaan dimana mahasiswa akan 

melakukan kerja praktek atau ke dosen pembimbing jika mata kuliah yang diambil adalah Pra – Project / 

Project. 

 Aplikasi ini juga akan mempermudah koordinator mata kuliah Workshop dan Pra – Project / Project 

dalam mengalokasikan pembimbing dan membuat surat pengantar (khusus mata kuliah Workshop). 

Aplikasi ini juga dapat menghasilkan lembar Berita Acara Review/Ujian. Lembar ini sangat dibutuhkan 

mahasiswa ketika mereka akan menempuh Ujian Akhir mata kuliah Project dan sekaligus digunakan untuk 

mendaftar wisuda. 

 Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman dan modul-modul berbasis open source. Berikut ini adalah detailnya :  

1. PHP sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun antar muka bagi user. 

Dengan menggunakan PHP, aplikasi dapat dibuat secara dinamis sehingga user dapat  melakukan 

input data, maupun mengambil data dengan mudah. 

2. MySql adalah software yang akan digunakan untuk menyimpan dan me-manage data workshop 

maupun project. 

3. Modul FPDF adalah sebuah modul open source yang digunakan untuk membuat dan 

memanipulasi file PDF di PHP. Modul ini digunakan untuk menghasilkan Surat Pengantar ke 

perusahaan dan Berita Acara Ujian yang extensi pdf sehingga lebih mudah untuk di unduh dan 

dicetak. 
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MANUAL  APLIKASI  WORKSHOP – PRA PROJECT / PROJECT
untuk Koordinator Mata Kuliah

1. Kunjungi alamat http://ikom.unika.ac.id/papira/

2. Pilih link login workshop / project ( http://ikom.unika.ac.id/papira/login.php  )

3. Field NIM dan Password untuk koordinator workshop diisi dengan “workshop” dan “kp”.
Sementara untuk koordinator project diisi dengan “project” dan “ta”.

http://ikom.unika.ac.id/papira/
http://ikom.unika.ac.id/papira/login.php


4. Halaman admin untuk koordinator workshop (lihat gb 4.a) dan untuk koordinator project (lihat 
gb 4.b) akan terbuka setelah login. Pada halaman ini koordinator dapat melihat data secara 
flexible dengan memilih checkboxs yang tersedia. Data akan ditampilkan di halaman yang sama 
bagian bawah.

4.a Menu untuk koordinator workshop

4.b Menu untuk koordinator project



5. Halaman / menu input dosen berlaku untuk koordinator workshop maupun project.

6. Menu alokasi pembimbing juga berlaku untuk koordinator workshop maupun project. Pada 
halaman ini koordinator dapat mengalokasikan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.



7. Halaman surat pengantar digunakan untuk membuatkan mahasiswa surat pengantar workshop 
ke perusahaan. Surat pengantar ini dicetak setelah ujian review 1 / setelah workshop disetujui.

Halaman surat pengantar ini tidak dipergunakan oleh koordinator project.



8. Halaman review workshop sama fungsinya dengan halaman review project. Halaman ini 
digunakan untuk mencetak berita acara review 1 / review 2 (khusus untuk TA) / ujian akhir.
Koordinator dapat memilih jenis berita acara dengan memilih combobutton “Jenis Review”



9. Halaman review project. Pada halaman ini koordinator project harus memilih mahasiswa 
peserta ujian dan dosen pengujinya.



10. Contoh berita acara workshop halaman 1. Berita acara ini mencetak data mahasiswa perdosen 
pembimbing. Berita acara ini dicetak dalam file berbentuk pdf dan untuk di cetak di atas kertas 
kop fakultas.

11. Halaman berita acara review proposal workshop halaman 2. Untuk dicetak diatas kertas non 
kop fakultas.



12. Contoh berita acara project halaman 1. Berita acara ini dicetak dalam file berbentuk pdf dan 
untuk di cetak di atas kertas kop fakultas.



13. Halaman berita acara review proposal project halaman 2. Untuk dicetak diatas kertas non kop 
fakultas.



MANUAL  APLIKASI  WORKSHOP – PRA PROJECT / PROJECT
untuk Mahasiswa

1. Kunjungi alamat http://ikom.unika.ac.id/papira/

2. Pilih link login workshop / project ( http://ikom.unika.ac.id/papira/login.php  )

3. Isi NIM dan Password yang sesuai.

http://ikom.unika.ac.id/papira/
http://ikom.unika.ac.id/papira/login.php


4. Silahkan mengisi halaman input proposal untuk mahasiswa workshop (lihat gb 4.a) yang akan 
terbuka setelah login. Dan untuk melihat hasil proposal (lihat gb 4.b). Pada halaman ini 
mahasiswa dapat menginputkan proposal yang setelah di submit (simpan) akan otomatis 
membuat proposal dalam bentuk pdf yang dapat di unduh di menu proposal in pdf. 

4.a Menu untuk mahasiswa workshop



4.b hasil proposal workshop

5. Silahkan mengisi halaman input proposal untuk mahasiswa project yang akan terbuka setelah 
login. Pada halaman ini mahasiswa dapat menginputkan proposal yang setelah di submit 
(simpan) akan otomatis membuat proposal dalam bentuk pdf yang dapat di unduh di menu 
proposal in pdf. 


