SISTEM KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (SIKEMAL)
Selain memberikan manfaat banyak untuk bagian internal, keberadaan Sistem Kemahasiswaan
dan Alumni (SIKEMAL) juga menawarkan banyak manfaat untuk mahasiswa yang terlibat
langsung dalam sistem tersebut, antara lain :
 Mahasiswa/i dapat menyimpan data pribadi dan dokumen penting.
 Mempermudah mahasiswa/i dalam melengkapi berkas usulan mahasiswa/i berprestasi,
pengajuan CSR, usulan mahasiswa/i miskin, pengajuan pengesahan dokumen/legalisir.
dan masih banyak lagi manfaat yang deberikan SIKEMAL kepada masyarakat.
1. Akun Baru SIKEMALAL
Untuk menjalankannya / mengaksesnya dibutuhkan koneksi internet browser. Mahasiwa/i
dapat mengikuti panduan berikut :
a. Masukkan alamat situs layanan SIKEMAL melalui web browser (Google Chrome,
mozilla firefox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut : http://simanja.poltekkestjk.ac.id/

b. Kemudian scroll kebawah dan klik Sistem Kemahasiswaan dan Alumni
(SIKEMALAL)

Klik untuk
masuk ke
portal SIKEM

c. Setelah mahasiwa/i akan masuk portal Sistem Kemahasiswaan dan Alumni
(SIKEMAL), kemudian di dalam portal SIKEMAL dan mahasiwa/i dapat membuat
akun dengan cara klik tombol Daftar disini

Membuat
akun baru

d. Setelah itu mahasiwa/i diwajibkan mengisi Informasi Pribadi :
-

Nama Mahasiswa

-

Nama Panggilan

-

NIM (Nomer Induk Mahasiswa)

-

NIK (Nomor Induk Kependudukan) Mahasiswa

-

dst…..

e. Mahasiwa/i diwajibkan mengisi alamat sesuai KTP dan Alamat selama menempuh
pendidikan, setelah semuanya diisi mahasiwa/i ketahap selanjutnya dengan cara klik
Selanjutnya.

Silahkan klik
Selanjutnya

f. Di dalam informasi Akademi mahasiswa/i di wajibkan mengisi
-

Program studi
Disesuaikan dengan program studi yang di ambil saat ini

-

Tahun masuk
Pertama kali manjadi mahasiswa baru

-

Jalur penerimaan
Disesuaikan dari mana mahasiswa diterima (PMDP,Mandiri,Simama, dst…)

-

Status
Untuk mahasiswa baru dan msh kuliah harus memilih AKTIF

Untuk tanggal yudisium diisi jika mahasiswa/i sudah lulus perkuliahan dan menjadi
alumni.
Jika semua terisi silahkan mahasiswa/i harus mengklik tombol Selanjutnya

AKTIF

Jika sudah
menyelesaikan
perkuliahan

Ketahap
Selanjutnya

g. Untuk Riwayat Sekolah mahasiswa/i diwajibkan mengisi Riwayat Sekolah dengan
sebenar-benarnya mulai dari ;
-

Nama Sekolah

-

Tahun Masuk dan Tahun Lulus

-

Rerata Nilai (contoh : 7.67)

-

Scan Ijazah

Ketahap
Selanjutnya

h. Didalam biodata orang tua mahasiswa/i diwajibkan mengisi informasi orang tua
dengan sebenar-benarnya mulai dari ;
-

Nama Bapak dan Ibu

-

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

-

Tanggal Lahir

-

dst…

i. Untuk Biodata wali diisi jika dalam menjalani perkuliahan mahasiswa/i tidak tinggal
bersama orang tua

j. Mahasiswa/i diwajibkan untuk mengisi Minat Bakat :

Ketahap
Selanjutnya

k. Menu Riwayat Penyakit diisi jika mahasiswa/I memiliki riwayat penyatik kronis dan
menular jika tidak dikosongkan saja

Ketahap
Selanjutnya

l. Untuk pengisian akun silahkan anda masukkan :
-

Email
Email yang aktif karena informasi akan dikirimkan ke Email sudah terferifikasi
atau belumnya

-

Username
Akan otomatis mengikuti NIM yang mahasiswa/i input dari awal pengisian biodata
pribadi

-

Password
Untuk pengisian password di usahakan yang mahasiswa/i ingat dan bersifat rahasia

-

Foto
Untuk mahasiswa/i baru yang belum memiliki almamater silahkan upload foto
menggunakan baju putih dengan latar belakang biru dan bagi mahasiswa/i yang
telah memiliki almamater silahkan upload foto memakai almamater dengan latar
belakang biru

Jika semua
data benar
silahkan
klik tombol
DAFTAR

Sebelum anda klik tombol DAFTAR pastikan data sudah terisi semua dengan cara klik tombol
SEBELUMNYA.
Jika mahasiswa berhasil mendaftar mahasiswa akan secara langsung mendapatkan email dan
keterangan dari SIKEMAL :

Mahasiswa juga akan mendapatkan bukti jika sudah berhasil mendaftar yang dikirimkan
ke email yang sudah didaftarkan

Selanjutnya Mahasiswa/i menunngu aktivasi yang dilakukan oleh admin SIKEMAL

m. Admin akan melihat data yang diisi oleh mahasiswa untuk di validasi

n. Admin akan melihat jumlah mahasiswa/i yang telah terdaftar di SIKEMAL

2. Cara Login
a. Setelah mahasiswa/i terverifikasi dan memiliki akun mahasiswa/i dapat kembali
mengunjungi portal SIKEMAL, masukkan Email dan Kata Sandi/Password yang telah
terverifikasi.

Silahkan
Masukkan Email
dan Kata Sandi

b. Setelah memasukkan Email dan Kata Sandi anda akan masuk ke portal pribadi
mahasiswa/i masing – masing, di dalam portal mahasiswa/i menampilkan biodata yang
berisikan Alamat mahasiswa/i, Biodata Orangtua,Wali, didalam menu profil terdapat
menu Edit Data

Merubah
Biodata

c. didalam edit data mahasiswa, mahasiswa/i dapat merubah dan menambahkan biodata
jika tidak ada yang sesuai dan yang kurang mulai dari :

-

Data Pribadi

-

Data Akademik

-

Riwayat Sekolah

-

dst……

Catatan : jika ada data yang belum terisi wajib diisi dengan data yang sebenar-benarnya

d. Dimenu capaian semester di gunakan sebagai informasi sudah berapa semester yang
telah anda selesaikan dengan cara klik Tambah Kegiatan

Tambah Kegiatan digunakan untuk
menabah semester yang sudah di capai

e. Setelah anda klik tambah kegiatan akan tampil menu tambah Capaian Semester, di
dalam menu capaian semester anda diwajibkan mengisi :
-

Semester berapa yang sudah mahasiswa/i selesaikan

-

Jumlah SKS yang sudah diselesaikan

-

Jumlah IP

-

Dan upload bukti fisik (KHS)

Setelah selesai semua mahasiswa/i dapat klik tombol SIMPAN

f. Pendidikan non formal di tambahkan jika mahasiswa melaksanakan Pelatihan, Kursus,
Work Shop dan Seminar dengan malampirkan bukti pendidikan non formal

Tambah riwayat pendidikan non formal

g. Setelah klik Tambah Riwayat Pendidikan Non Formal mahasiswa/i dapat mengisi riwayat
pendidikan non formal yang telah diikuti setelah semuanya terisi dengan mengaploud bukti
mengikuti pendidikan non formal mahasiswa dapat klik SIMPAN

h. Riwayat UKM diisi sesuai dengan unit kegiatan mahasiswa/i yang diminati

Tambah Capaian

i. Setelah klik Tambah Capaian mahasiswa/i dapat mengisi Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah
diikuti setelah semuanya terisi dengan mengaploud Scan Surat Keputusan mahasiswa dapat

klik SIMPAN

j. Pada menu prestasi mahasiswa/i di wajibkan mengisi prestasi yang telah dicapai

Tambah Prestasi

k. Setelah klik Tambah Prestasi mahasiswa/i dapat mengisi Prestasi yang telah diikuti baik
akademik atau non akademik setelah semuanya terisi dengan mengaploud Scan Surat
Keputusan mahasiswa dapat klik SIMPAN

l. Menu Manajemen Dokumen, pada menu ini bias di gunakan mahasiswa/i sebagai Bank
Berkas karena di menu ini mahahasisw/I dapat menimpan berkas mulai dari :
-

Scan KTP

-

Scan Kartu Kesehatan

-

Scan Ijazah

-

Dst…

Untuk memasukkan/menambahkan mahasiswa/i bias menekan tomol Tambah File

Tombol untuk
menambah file

m. Didalam menu tambah dokumen mahasiswa/i dapat menambahkan dokumen dengan
cara :
-

Nama Dokumen
Digunakan untuk memberi nama dokumen misal nama dokumennya Kartu
Keluarga,KTP,Ijazah, dst….

-

Keterangan Dokumen
Digunakan untu memberikan keterangan mulai dari tanggal upload, memberikan
nama jenis Ijazah, Nama Jenis Kartu, dst…..

-

Lampiran Dukumen
Digunakan untuk upload bukti fisik dari jenis dokumen

Setelah selesai semua mahasiswa/i dapat mengklik tombol SIMPAN

n. Menu Legalisir Dokumen digunakan sebagi monitoring apakas sudah selesai atau
belumnya Jika mahasiswa/i mengajukan legalisir Ijazah Poltekkes Tanjungkarang,
menu ini digunakan ketika mahasiswa/i telah menjadi Alumni

Catatan : jika ada data yang belum terisi wajib diisi dengan data yang sebenar-benarnya File berkas yang akan di
upload Min 110mb dalam bentuk PDF

