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PENDAFTARAN SIKEMAS
1. Kunjungi https://sikemas.umtas.ac.id, lalu klik “Daftar”

2. Setelah klik daftar, maka akan muncul form pendaftaran. Masukkan NIM,

Email,  dan  Kata  Sandi,  lalu  klik  “Daftar”.  Harap perhatikan!  Masukkan

email yang valid dan dapat anda akses. Email ini sangat penting untuk

aktivasi akun atau untuk mengatur ulang kata sandi ketika anda lupa

kata sandi.
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3. Setelah klik daftar, akan muncul pemberitahuan bahwa Email aktivasi telah

dikirim. Silahkan periksa email anda di Kotak Masuk atau Spam.

4. Dalam  kotak  masuk,  akan  ditemuka  email  dari  sikemas@umtas.ac.id

dengan  subjek:  SIKEMAS  UMTAS dan  isi  email  berupa  tautan  untuk

aktivasi akun. Silahkan klik Aktifkan Akun Anda.
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5. Setelah  anda  klik,  maka  anda  akan  masuk  halaman  login  dengan

pemberitahuan bahwa akun telah diaktifkan. Sekarang anda sudah terdaftar

dan dapat login.

6. Jika  terjadi  masalah  dalam  pendaftaran  akun,  silahkan  kirim  email  ke

sikemas@umtas.ac.id
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PENGISIAN DATA PRESTASI SKPI

A. Data Prestasi Wajib
1. Kunjungi https://sikemas.umtas.ac.id, lalu login menggunakan akun anda

2. Setelah login, anda akan masuk ke halaman Dashboard. Di menu sebelah

kiri pilih Data Prestasi & SKPI > Data Prestasi Wajib.

3. Setelah itu akan tampil  halaman tabel yang berisi  daftar nama dan jenis

kegiatan serta jumlah SKP yang wajib. Klik tombol “Tambah” berdasarkan

nama kegiatan yang akan ditambahkan.

4. Setelah itu akan tampil form pengisian data prestasi wajib. Silahkan isi form

tersebut,  lalu  klik  “Simpan”,  setelah  itu  anda  akan  masuk  kembali  ke

halaman daftar nama dan jenis kegiatan.
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5. Tambahkan  data  prestasi  wajib  lainnya  hingga  jumlah  SKP  wajib  yang

diajukan oleh anda terpenuhi.
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6. Tunggu hingga dinyatakan valid oleh prodi dan admin SKPI

7. Jika dokumen dinyatakan tidak valid, silahkan perbaiki dengan klik tombol

edit
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B. Data Prestasi Opsional
1. Kunjungi https://sikemas.umtas.ac.id, lalu login menggunakan akun anda

2. Setelah login, anda akan masuk ke halaman Dashboard. Di menu sebelah

kiri pilih Data Prestasi & SKPI > Data Prestasi Opsional.

3. Setelah  itu  akan  tampil  halaman  tabel  Data  Prestasi  Opsional.  Untuk

menambah data prestasi opsional klik tombol “Tambah Data”.

4. Setelah itu akan tampil form pengisian data prestasi opsional. Silahkan isi

form tersebut, lalu klik “Simpan”.
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5. Tunggu hingga dinyatakan valid oleh prodi dan admin SKPI

6. Jika dokumen dinyatakan tidak valid, silahkan perbaiki dengan klik tombol

edit
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PENGISIAN TRACER STUDY
1. Kunjungi https://sikemas.umtas.ac.id, lalu login menggunakan akun anda

2. Setelah login, anda akan masuk ke halaman Dashboard. Di menu sebelah

kiri pilih Tracer Study > Kuesioner.

3. Setelah  itu  akan  tampil  halaman  tabel  yang  berisi  daftar  kuesioner

berdasarkan tahun. Silahkan isi  semua kuesioner dengan status  “Belum

diisi” dengan mengklik “Isi Kuesioner”.

4. Setelah  itu  akan  tampil  form  pengisian  kuesioner.  Silahkan  isi  form

kuesioner dengan sejujur-jujurnya, lalu klik “Kirim”

5. Setelah itu anda akan masuk kembali ke halaman daftar kuesioner dengan

status kuesioner “Sudah diisi”.

6. Jika ada jawaban anda yang perlu diubah, anda bisa klik “Ubah Jawaban”,

maka anda akan kembali masuk ke form kuesioner.

11

https://sikemas.umtas.ac.id/

	DAFTAR ISI
	PENDAFTARAN SIKEMAS
	PENGISIAN DATA PRESTASI SKPI
	A. Data Prestasi Wajib
	B. Data Prestasi Opsional

	PENGISIAN TRACER STUDY

