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1 BAGIAN I 

ALUR PENGAJUAN KEGIATAN 

Panduan pada tahapan ini akan menjelaskan tentang tahapan dari pengajuan kegiatan 

dan persetujuan kegiatan yang dibagi berdasarkan 4 karakteristik kegiatan, yaitu: Unggulan, 

Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan. 

1.1 Unggulan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan dari pengajuan kegiatan dan persetujuan 

kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat unggulan (sumber pendanaan berasal dari 

100% universitas). Adapun tahapan dari persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan 

yang bersifat unggulan adalah sebagai berikut: 

 



Pada tahapan persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat unggulan, 

ketika ketua panitia telah melakukan pengajuan kegiatan maka pembina dari ormawa 

tersebut memilih karakteristik kegiatan berdasarkan kegiatan yang diajukan dan melakukan 

verifikasi pengajuan kegiatan. Kemudian, operator kemahasiswaan universitas juga 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Setelah itu, kasubag MBPIK melakukan persetujuan 

terhadap pengajuan kegiatan yang telah diajukan oleh ketua panitia. Jika kasubag MBPIK tidak 

setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka kasubag MBPIK akan mengisikan alasan yang 

berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kasubag MBPIK setuju 

terhadap kegiatan yang diajukan, maka kasubag MBPIK akan mengisikan dana dari kegiatan 

yang telah diajukan. Kemudian, kabag kemahasiswaan universitas akan melakukan 

persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh kasubag 

MPIK. Jika kabag kemahasiswaan universitas tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, 

maka kabag kemahasiswaan universitas akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak 

disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kabag kemahasiswaan universitas setuju 

terhadap kegiatan yang diajukan, maka tahapan persetujuan akan berlanjut pada persetujuan 

dari biro 1. Setelah itu, biro 1 akan melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang 

sebelumnya telah disetujui oleh kabag kemahasiswaan universitas. Jika biro 1 tidak setuju 

terhadap kegiatan yang diajukan, maka biro 1 akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan 

tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kabag kemahasiswaan universitas setuju 

terhadap kegiatan yang diajukan, maka tahapan persetujuan akan berlanjut pada persetujuan 

dari wakil rektor 1. Kemudian, wakil rektor 1 akan melakukan persetujuan terhadap 

pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh biro 1. Jika wakil rektor 1 tidak 

setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil rektor 1 akan mengisikan alasan yang 

berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika wakil rektor 1 setuju 

terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil rektor 1 akan mengisikan dana dari kegiatan 

yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang telah diisikan oleh kasubag MBPIK 

sebelumnya. Wakil Rektor 1 juga dapat mengubah dana yang telah diisikan oleh kasubag 

MPIK. Jika, wakil rektor 1 telah menyetujui kegiatan yang telah diajukan, maka kegiatan 

tersebut dapat didanai oleh universitas. Setelah itu, operator kemahasiswaan universitas 

akan mengisikan nomor sertifikat dan mencetak output yang telah diisikan oleh ketua panitia 

ketika melakukan pengajuan kegiatan. 



1.2 Pembinaan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan dari pengajuan kegiatan dan persetujuan 

kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat pembinaan (sumber pendanaan berasal 

dari 100% fakultas). Adapun tahapan dari persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan 

yang bersifat pembinaan adalah sebagai berikut: 

 



Pada tahapan persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat 

pembinaan, ketika ketua panitia telah melakukan pengajuan kegiatan maka pembina dari 

ormawa tersebut memilih karakteristik kegiatan berdasarkan kegiatan yang diajukan dan 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Kemudian, operator kemahasiswaan fakultas juga 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Setelah itu, kasubag kemahasiswaan fakultas 

melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang telah diajukan oleh ketua panitia. 

Jika kasubag kemahasiswaan fakultas tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak 

disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kasubag kemahasiswaan fakultas setuju terhadap 

kegiatan yang diajukan, maka kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan dana dari 

kegiatan yang telah diajukan. Kemudian, kabag tata usaha akan melakukan verifikasi terhadap 

kegiatan yang telah diajukan. Setelah itu, wakil dekan 3 akan melakukan persetujuan 

terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh kabag tata usaha. Jika 

wakil dekan 3 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan 

mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika 

wakil dekan 3 setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan mengisikan 

dana dari kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang telah diisikan oleh 

kasubag kemahasiswaan fakultas sebelumnya. Wakil Dekan 3 juga dapat mengubah dana 

yang telah diisikan oleh kasubag kemahasiswaan fakultas. Jika, wakil dekan 3 telah 

menyetujui kegiatan yang telah diajukan, maka kegiatan tersebut dapat didanai oleh fakultas. 

Setelah itu, operator kemahasiswaan fakultas akan mengisikan nomor sertifikat dan 

mencetak output yang telah diisikan oleh ketua panitia ketika melakukan pengajuan kegiatan. 

1.3 Pengembangan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan dari pengajuan kegiatan dan persetujuan 

kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat pengembangan (sumber pendanaan 

berasal dari 30% fakultas dan 70% universitas). Adapun tahapan dari persetujuan kegiatan 

untuk karakteristik kegiatan yang bersifat pengembangan adalah sebagai berikut: 



 

 



Pada tahapan persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat 

pengembangan, ketika ketua panitia telah melakukan pengajuan kegiatan maka pembina dari 

ormawa tersebut memilih karakteristik kegiatan berdasarkan kegiatan yang diajukan dan 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Kemudian, operator kemahasiswaan fakultas juga 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Setelah itu, kasubag kemahasiswaan fakultas 

melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang telah diajukan oleh ketua panitia. 

Jika kasubag kemahasiswaan fakultas tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak 

disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kasubag kemahasiswaan fakultas setuju terhadap 

kegiatan yang diajukan, maka kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan dana dari 

kegiatan yang telah diajukan. Kemudian, kabag tata usaha akan melakukan verifikasi terhadap 

kegiatan yang telah diajukan. Setelah itu, wakil dekan 3 akan melakukan persetujuan 

terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh kabag tata usaha. Jika 

wakil dekan 3 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan 

mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika 

wakil dekan 3 setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan mengisikan 

dana dari kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang telah diisikan oleh 

kasubag kemahasiswaan fakultas sebelumnya. Wakil Dekan 3 juga dapat mengubah dana 

yang telah diisikan oleh kasubag kemahasiswaan fakultas. Jika, wakil dekan 3 telah 

menyetujui kegiatan yang telah diajukan, maka kegiatan tersebut dapat didanai oleh fakultas. 

Setelah itu, tahapan persetujuan dilanjutkan pada tahapan universitas. Kasubag MBPIK 

melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh 

wakil dekan 3. Jika kasubag MBPIK tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

kasubag MBPIK akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan 

tersebut. Namun, jika kasubag MBPIK setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka kasubag 

MBPIK akan mengisikan dana dari kegiatan yang telah diajukan. Kemudian, kabag 

kemahasiswaan universitas akan melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang 

sebelumnya telah disetujui oleh kasubag MPIK. Jika kabag kemahasiswaan universitas tidak 

setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka kabag kemahasiswaan universitas akan 

mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika 

kabag kemahasiswaan universitas setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka tahapan 



persetujuan akan berlanjut pada persetujuan dari biro 1. Setelah itu, biro 1 akan melakukan 

persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh kabag 

kemahasiswaan universitas. Jika biro 1 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

biro 1 akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. 

Namun, jika kabag kemahasiswaan universitas setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

tahapan persetujuan akan berlanjut pada persetujuan dari wakil rektor 1. Kemudian, wakil 

rektor 1 akan melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah 

disetujui oleh biro 1. Jika wakil rektor 1 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

wakil rektor 1 akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan 

tersebut. Namun, jika wakil rektor 1 setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil 

rektor 1 akan mengisikan dana dari kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang 

telah diisikan oleh kasubag MBPIK sebelumnya. Wakil Rektor 1 juga dapat mengubah dana 

yang telah diisikan oleh kasubag MPIK. Jika, wakil rektor 1 telah menyetujui kegiatan yang 

telah diajukan, maka kegiatan tersebut dapat didanai oleh universitas. Setelah itu, operator 

kemahasiswaan universitas akan mengisikan nomor sertifikat dan mencetak output yang 

telah diisikan oleh ketua panitia ketika melakukan pengajuan kegiatan. 

1.4 Penguatan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan dari pengajuan kegiatan dan persetujuan 

kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat penguatan (sumber pendanaan berasal 

dari 50% fakultas dan 50% universitas). Adapun tahapan dari persetujuan kegiatan untuk 

karakteristik kegiatan yang bersifat pengembangan adalah sebagai berikut: 



 

 



Pada tahapan persetujuan kegiatan untuk karakteristik kegiatan yang bersifat 

pengembangan, ketika ketua panitia telah melakukan pengajuan kegiatan maka pembina dari 

ormawa tersebut memilih karakteristik kegiatan berdasarkan kegiatan yang diajukan dan 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Kemudian, operator kemahasiswaan fakultas juga 

melakukan verifikasi pengajuan kegiatan. Setelah itu, kasubag kemahasiswaan fakultas 

melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang telah diajukan oleh ketua panitia. 

Jika kasubag kemahasiswaan fakultas tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak 

disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika kasubag kemahasiswaan fakultas setuju terhadap 

kegiatan yang diajukan, maka kasubag kemahasiswaan fakultas akan mengisikan dana dari 

kegiatan yang telah diajukan. Kemudian, kabag tata usaha akan melakukan verifikasi terhadap 

kegiatan yang telah diajukan. Setelah itu, wakil dekan 3 akan melakukan persetujuan 

terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh kabag tata usaha. Jika 

wakil dekan 3 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan 

mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika 

wakil dekan 3 setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil dekan 3 akan mengisikan 

dana dari kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang telah diisikan oleh 

kasubag kemahasiswaan fakultas sebelumnya. Wakil Dekan 3 juga dapat mengubah dana 

yang telah diisikan oleh kasubag kemahasiswaan fakultas. Jika, wakil dekan 3 telah 

menyetujui kegiatan yang telah diajukan, maka kegiatan tersebut dapat didanai oleh fakultas. 

Setelah itu, tahapan persetujuan dilanjutkan pada tahapan universitas. Kasubag MBPIK 

melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh 

wakil dekan 3. Jika kasubag MBPIK tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

kasubag MBPIK akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan 

tersebut. Namun, jika kasubag MBPIK setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka kasubag 

MBPIK akan mengisikan dana dari kegiatan yang telah diajukan. Kemudian, kabag 

kemahasiswaan universitas akan melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang 

sebelumnya telah disetujui oleh kasubag MPIK. Jika kabag kemahasiswaan universitas tidak 

setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka kabag kemahasiswaan universitas akan 

mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. Namun, jika 

kabag kemahasiswaan universitas setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka tahapan 



persetujuan akan berlanjut pada persetujuan dari biro 1. Setelah itu, biro 1 akan melakukan 

persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh kabag 

kemahasiswaan universitas. Jika biro 1 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

biro 1 akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan tersebut. 

Namun, jika kabag kemahasiswaan universitas setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

tahapan persetujuan akan berlanjut pada persetujuan dari wakil rektor 1. Kemudian, wakil 

rektor 1 akan melakukan persetujuan terhadap pengajuan kegiatan yang sebelumnya telah 

disetujui oleh biro 1. Jika wakil rektor 1 tidak setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka 

wakil rektor 1 akan mengisikan alasan yang berkaitan dengan tidak disetujuinya kegiatan 

tersebut. Namun, jika wakil rektor 1 setuju terhadap kegiatan yang diajukan, maka wakil 

rektor 1 akan mengisikan dana dari kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan masukan yang 

telah diisikan oleh kasubag MBPIK sebelumnya. Wakil Rektor 1 juga dapat mengubah dana 

yang telah diisikan oleh kasubag MPIK. Jika, wakil rektor 1 telah menyetujui kegiatan yang 

telah diajukan, maka kegiatan tersebut dapat didanai oleh universitas. Setelah itu, operator 

kemahasiswaan universitas akan mengisikan nomor sertifikat dan mencetak output yang 

telah diisikan oleh ketua panitia ketika melakukan pengajuan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 BAGIAN II 

TAHAP PENGAJUAN MENGADAKAN KEGIATAN 

Panduan pada tahapan ini digunakan untuk organisasi mahasiswa (ormawa) atau 

mahasiswa yang akan melakukan pengajuan untuk mengadakan kegiatan baik didalam 

fakultas ataupun universitas. Pada tahapan ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk 

melakukan pengajuan mengadakan kegiatan dan langkah-langkah untuk melakukan 

pengajuan mengadakan kegiatan. 

2.1 Syarat-Syarat Pengajuan Mengadakan Kegiatan 

Untuk melakukan pengajuan mengadakan kegiatan terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, antara lain: 

1. Untuk organisasi mahasiswa (ormawa), sebelum melakukan pengajuan kegiatan 

diharuskan untuk mengisikan program kerja (proker) kegiatan terlebih dahulu dan 

program kerja (proker) kegiatan tersebut harus terlebih dahulu di setujui oleh pembina 

ormawa. 

2. Pengajuan kegiatan dapat dilakukan kembali setelah mengunggah laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) dari kegiatan sebelumnya. 

3. Untuk organisasi mahasiswa (ormawa) yang dapat melakukan pengajuan untuk 

mengadakan kegiatan adalah ketua panitia dari kegiatan tersebut. 

4. Untuk organisasi mahasiswa (ormawa) atau mahasiswa yang telah melakukan pengajuan 

untuk mengadakan kegiatan tidak dapat membatalkan atau mengubah pengajuan yang 

telah diajukan sebelumnya. 

5. Jika pada tahapan proses persetujuan terdapat salah satu pihak yang “tidak setuju” 

terhadap pengajuan yang telah dilakukan, maka kegiatan tersebut tetap dapat berjalan 

tanpa didanai oleh pihak fakultas ataupun universitas atau ketua panitia dapat melakukan 

pengajuan kembali dari awal terhadap kegiatan yang akan dilakukan. 

6. Jika proses pengajuan telah disetujui oleh semua pihak, maka ketua panitia atau 

mahasiswa yang mengajukan untuk mengadakan kegiatan tersebut tidak dapat 

menghapus pengajuan yang telah diajukan sebelumnya. 



2.2 Langkah-Langkah Pengisian Program Kerja (Proker) Kegiatan 

Pada bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengisian 

program kerja (proker) kegiatan yang akan dilakukan oleh ormawa tersebut selama satu 

periode pada akun yang memiliki hak akses sebagai ketua ormawa. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan untuk melakukan pengisian program kerja (proker) kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

2.2.1 Pengisian Program Kerja (Proker) Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua ormawa dalam melakukan 

pengisian dari program kerja (proker) kegiatan yang akan dilakukan selama satu periode 

kedepan. Berikut merupakan langkah-langkah pengisian program kerja (proker) yang 

dilakukan oleh ketua ormawa, antara lain: 

1. Buka halaman https://sister.unej.ac.id/ pada web browser (Gambar 2.1).  

 

Gambar 1.1 Alamat Halaman Web 

2. Memasukkan username dan password lalu tekan tombol Login untuk masuk pada 

akun sister (Gambar 2.2). 

 

Gambar 2.2 Menu Halaman Login 

3. Setelah berhasil login pada sister, pilih menu Profil kemudian pilih submenu Ormawa 

(Gambar 2.3). 



 

Gambar 2.3 Menu Profil  Ormawa 

4. Sistem akan menampilkan halaman ormawa, kemudian pada sidebar menu pilih 

tombol Proker Kegiatan untuk melakukan proses pengajuan kegiatan (Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.4 Sidebar Menu Proker Kegiatan 

5. Sistem akan menampilkan halaman pengisian proker kegiatan, kemudian tekan 

tombol  untuk melakukan pengisian program kerja 

(proker) kegiatan. 



6. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian jika akan melakukan pengajuan untuk mengadakan kegiatan. Isikan semua 

isian yang terdapat pada borang pengajuan kegiatan tersebut (Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 Halaman Pengisian Program Kerja (Proker) Kegiatan 

7. Kemudian, setelah selesai mengisi isian dari borang pengajuan kegiatan, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 

8. Setelah menyimpan proker kegiatan yang telah diisikan, maka proker kegiatan 

tersebut akan tampil pada list proker lain yang telah diisikan. Jika, pembina ormawa 

belum menyetujui proker kegiatan tersebut, maka tampil status “Belum Disetujui” dan 

ketua ormawa tersebut masih dapat mengedit atau menghapus proker kegiatan 

tersebut (Gambar 2.6). Jika, pembina ormawa telah menyetujui proker kegiatan 

tersebut, maka akan tampil status “Disetujui” dan ketua ormawa tersebut tidak dapat 

mengedit atau menghapus proker kegiatan tersebut (Gambar 2.7). 

 

Gambar 2.6 Program Kerja (Proker) Kegiatan Belum Disetujui 



 

Gambar 2.7 Program Kerja (Proker) Kegiatan Sudah Disetujui 

9. Setelah mengisikan seluruh program kerja (proker) kegiatan, tekan tombol 

 untuk mengunggah file dari TOR program kerja (proker). 

10. Tekan tombol  untuk melihat file dari TOR program kerja (proker) yang 

telah diunggah sebelumnya sekaligus memastikan bahwa file dari TOR program kerja 

(proker) telah berhasil diunggah. 

2.3 Langkah-Langkah Pengajuan Mengadakan Kegiatan 

Pada bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan 

mengadakan kegiatan pada akun yang memiliki hak akses sebagai ketua panitia. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pengajuan untuk mengadakan kegiatan 

adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Pengajuan Mengadakan Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia dalam melakukan 

pengajuan ketika akan mengadakan kegiatan. Berikut merupakan langkah-langkah pengajuan 

mengadakan kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Buka halaman https://sister.unej.ac.id/ pada web browser (Gambar 2.8).  

 

Gambar 2.8 Alamat Halaman Web 

2. Memasukkan username dan password lalu tekan tombol Login untuk masuk pada 

akun sister (Gambar 2.9). 



 

Gambar 2.9 Menu Halaman Login 

3. Setelah berhasil login pada sister, pilih menu Profil kemudian pilih submenu Ormawa 

(Gambar 2.10). 

 

Gambar 2.10 Menu Profil  Ormawa 

4. Sistem akan menampilkan halaman ormawa, kemudian pada sidebar menu pilih 

tombol Pengajuan Kegiatan untuk melakukan proses pengajuan kegiatan (Gambar 

2.11). 



 

Gambar 2.11 Sidebar Menu Pengajuan Kegiatan 

5. Sistem akan menampilkan halaman pengajuan kegiatan, kemudian tekan tombol 

 untuk melakukan pengajuan kegiatan. 

6. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian jika akan melakukan pengajuan untuk mengadakan kegiatan. Isikan semua 

isian yang terdapat pada borang pengajuan kegiatan tersebut. Pada pilihan dropdown 

“Jenis Kegiatan” pilih “Mengadakan Kegiatan Event” (Gambar 2.12). 



 

Gambar 2.12 Halaman Pengajuan Kegiatan 

7. Kemudian, setelah selesai mengisi isian dari borang pengajuan kegiatan, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

8. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian terhadap penanggung jawab kegiatan. Sistem akan secara langsung 

menampilkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut (Gambar 2.13). 



 

Gambar 2.13 Halaman Penanggung Jawab Kegiatan 

9. Jika ingin menambahkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut, maka tekan 

tombol , setelah itu sistem akan 

menampilkan kolom yang berisikan NIM, Nama, Fakultas, Tahapan dan Jabatan yang 

harus diisikan untuk menambahkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut 

(Gambar 2.14). 

 

Gambar 2.14 Halaman Tambah Penanggung Jawab Kegiatan 



10. Kemudian, setelah selesai mengisi isian tambah penanggung jawab, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

11. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian terhadap pendamping kegiatan. Sistem akan secara langsung menampilkan 

pendamping dari kegiatan tersebut (Gambar 2.15). 

 

Gambar 2.15 Halaman Pendamping Kegiatan 

12. Jika ingin menambahkan pendamping dari kegiatan tersebut, maka tekan tombol 

, setelah itu sistem akan menampilkan kolom yang 

berisikan Jabatan, Nama dan Telepon yang harus diisikan untuk menambahkan 

pendamping dari kegiatan tersebut (Gambar 2.16). 



 

Gambar 2.16 Halaman Tambah Pendamping Kegiatan 

13. Kemudian setelah selesai mengisi isian tambah penanggung jawab, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

14. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman jumlah dana dan output yang 

diinginkan yang berisi borang untuk melakukan pengisian terhadap dana yang 

diusulkan, URL kegiatan, output yang diinginkan serta mengunggah dokumen file 

penunjang kegiatan (Gambar 2.17). 



 

Gambar 2.17 Halaman Pengisian URL Kegiatan dan Output yang Diinginkan 

15. Kemudian setelah selesai mengisi isian dana yang diusulkan, URL kegiatan, output 

yang diinginkan serta mengunggah dokumen file penunjang kegiatan, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 

16. Setelah itu, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk menyimpan seluruh 

isian yang telah diisikan sebelumnya (Gambar 2.18).  

 

Gambar 2.18 Pop-Up Konfirmasi Penyimpanan Isian 



17. Tekan tombol untuk melakukan penyimpanan terhadap seluruh isian yang 

telah diisikan sebelumnya. 

2.3.2 Melihat Detail Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan melihat 

detail dari kegiatan yang telah diajukan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melihat 

detail kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melihat detail dari kegiatan yang telah dimasukkan 

sebelumnya. 

2. Sistem akan menampilkan detail dari kegiatan yang telah dimasukkan sebelumnya 

(Gambar 2.19). 

 

Gambar 2.19 Halaman Detail Kegiatan 

2.3.3 Hapus Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan menghapus 

kegiatan yang telah diajukan sebelumnya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk 

menghapus kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk menghapus kegiatan yang telah dimasukkan sebelumnya. 

2. Sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi persetujuan untuk menghapus kegiatan 

yang telah dimasukkan sebelumnya (Gambar 2.20). 



 

Gambar 2.20 Pop Up Konfirmasi Hapus Kegiatan 

3. Tekan tombol untuk menghapus kegiatan yang telah dimasukkan 

sebelumnya. 

2.3.4 Dispensasi 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan meminta 

dispensasi untuk tidak mengikuti perkuliahan pada saat acara kegiatan berlangsung. Berikut 

merupakan langkah-langkah untuk meminta dispensasi yang dilakukan oleh ketua panitia, 

antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk meminta dispensasi ketika akan tidak mengikuti 

perkuliahan pada saat acara kegiatan berlangsung. 

2. Sistem akan menampilkan halaman yang digunakan untuk meminta dispensasi ketika 

akan tidak mengikuti perkuliahan pada saat acara kegiatan berlangsung (Gambar 

2.21). 



 

Gambar 2.21 Halaman Dispensasi 

3. Kemudian pilih nama mahasiswa yang akan didispensasi dengan cara mencentang 

pada checkbox yang telah disediakan (Gambar 2.22). 

 

Gambar 2.22 Pilih Checkbox 

4. Setelah itu, tekan tombol  untuk menyimpan isian dispensasi yang 

telah diisikan sebelumnya. 



5. Sistem akan menampilkan pop-up bahwa isian dispensasi telah berhasil disimpan dan 

surat dispensasi tersebut dapat diperoleh dari bagian kemahasiswaan fakultas atau 

universitas (Gambar 2.23). 

 

Gambar 2.23 Isian Dispensasi Berhasil Disimpan 

2.3.5 Pendaftaran Peserta Eksternal 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan 

mendaftarkan peserta eksternal (dari luar) yang akan mengikuti acara kegiatan yang akan 

dilakukan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran untuk peserta 

eksternal (dari luar) yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk mendaftarkan peserta yang berasal dari luar (eksternal) 

dan akan mengikuti acara kegiatan tersebut. 

2. Sistem akan menampilkan halaman yang digunakan untuk mendaftarkan peserta yang 

berasal dari luar (eksternal). Isikan semua isian yang terdapat pada borang 

pendaftaran peserta eksternal tersebut (Gambar 2.24). 



 

Gambar 2.24 Halaman Pendaftaran Peserta Eksternal 

3. Kemudian, setelah selesai mengisi isian dari borang pendaftaran peserta eksternal, 

tekan tombol  untuk mendaftarkan peserta eksternal dan 

menyimpan isian yang telah diisikan sebelumnya. 

4. Setelah itu, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk menyimpan seluruh 

isian yang telah diisikan sebelumnya.  Tekan tombol  untuk 

mendaftarkan peserta tersebut pada acara kegiatan yang akan diadakan (Gambar 

2.25). 

 

Gambar 2.25 Pop-Up Konfirmasi Pendaftaran Peserta 



2.3.6 Verifikasi Peserta 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan melakukan 

verifikasi terhadap peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti acara kegiatan yang akan 

diadakan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan verifikasi terhadap peserta 

yang telah mendaftar untuk mengikuti acara kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, 

antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melakukan verifikasi terhadap peserta yang telah 

mendaftar untuk mengikuti acara kegiatan yang akan diadakan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman yang digunakan untuk melakukan verifikasi 

terhadap peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti acara kegiatan yang akan 

diadakan (Gambar 2.26) 

 

Gambar 2.26 Halaman Verifikasi Peserta 

3. Untuk melakukan proses verifikasi, geser tombol yang terdapat pada kolom 

verifikasi pada setiap peserta. 

4. Jika tombol berganti menjadi warna biru maka peserta tersebut telah 

berhasil diverifikasi. 



2.3.7 Setting Sertifikat Panitia 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan mengatur 

tampilan dari sertifikat yang akan diberikan kepada panitia. Berikut merupakan langkah-

langkah untuk mengatur tampilan dari sertifikat untuk panitia yang dilakukan oleh ketua 

panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melihat dan mengunduh sertifikat yang akan diberikan 

kepada panitia dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman pengaturan sertifikat yang digunakan untuk 

mengedit, menampilkan dan mengunduh sertifikat yang akan diberikan kepada 

panitia dari kegiatan yang akan dilaksanakan (Gambar 2.27). 

 

Gambar 2.27 Halaman Pengaturan Sertifikat Panitia 



3. Jika akan menambahkan header dari kementerian pada sertifikat maka geser tombol 

 yang terdapat pada kolom Header Kementerian. Jika tombol telah  

berganti menjadi warna biru  maka header dari kementerian telah 

berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

4. Jika akan menambahkan logo dari ormawa pada sertifikat maka tekan tombol 

 untuk mengunggah logo dari ormawa tersebut. Kemudian tekan tombol 

 untuk memastikan logo dari ormawa tersebut berhasil terunggah atau tidak. 

Jika akan menambahkan logo dari ormawa yang telah diunggah sebelumnya pada 

sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada kolom Logo 

Ormawa. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  maka logo 

dari ormawa telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

5. Jika akan menambahkan nomor satuan kredit partisipasi (SKP), isikan Nomor SKP pada 

kolom yang telah disediakan. Jika akan menambahkan nomor SKP yang telah diisikan 

sebelumnya pada sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada 

kolom Nomor SKP. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  

maka Nomor SKP telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

6. Untuk menambahkan tanda tangan pada sertifikat, pilih dari list yang terdapat pada 

dropdown pada kolom Tanda Tangan. Terdapat maksimal 3 tanda tangan yang dapat 

ditambahkan dalam sertifikat (Gambar 2.28). 

 

Gambar 2.28 Dropdown Pilihan Tanda Tangan 

 



7. Tekan tombol  untuk menampilkan tampilan sertifikat sesuai 

dengan isian yang telah diisikan sebelumnya. 

8. Kemudian, sistem akan menampilkan tampilan sertifikat sesuai dengan isian yang 

telah diisikan sebelumnya (Gambar 2.29). 

 

Gambar 2.29 Halaman Tampilan Sertifikat 

9. Tekan tombol  untuk mengunduh sertifikat yang 

akan diberikan kepada panitia. 

2.3.8 Kehadiran Peserta 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan melakukan 

verifikasi kehadiran terhadap peserta yang telah hadir dan mengikuti acara kegiatan yang 

telah diadakan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan verifikasi terhadap 



kehadiran dari peserta yang telah mengikuti acara kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, 

antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melakukan verifikasi terhadap kehadiran dari peserta yang 

telah mengikuti acara kegiatan yang diadakan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman yang digunakan untuk melakukan verifikasi 

terhadap kehadiran dari peserta yang telah mengikuti acara kegiatan yang diadakan 

(Gambar 2.30). 

 

Gambar 2.30 Halaman Verifikasi Kehadiran Peserta 

3. Untuk melakukan proses verifikasi terhadap kehadiran dari peserta yang telah 

mengikuti kegiatan, geser tombol yang terdapat pada kolom verifikasi pada 

setiap peserta. 

4. Jika tombol berganti menjadi warna biru maka kehadiran dari peserta 

tersebut telah berhasil diverifikasi. 

2.3.9 Setting Sertifikat Peserta 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan mengatur 

tampilan dari sertifikat yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara kegiatan 

tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengatur tampilan dari sertifikat untuk 

peserta yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 



1. Tekan tombol  untuk melihat, melakukan pengaturan dan mengunduh sertifikat 

yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman pengaturan sertifikat yang digunakan untuk 

mengedit, menampilkan dan mengunduh sertifikat yang akan diberikan kepada 

peserta dari kegiatan yang akan dilaksanakan (Gambar 2.31). 

 

Gambar 2.31 Halaman Pengaturan Sertifikat Peserta 

3. Jika akan menambahkan header dari kementerian pada sertifikat maka geser tombol 

 yang terdapat pada kolom Header Kementerian. Jika tombol telah  

berganti menjadi warna biru  maka header dari kementerian telah 

berhasil ditambahkan pada sertifikat. 



4. Jika akan menambahkan logo dari ormawa pada sertifikat maka tekan tombol 

 untuk mengunggah logo dari ormawa tersebut. Kemudian tekan tombol 

 untuk memastikan logo dari ormawa tersebut berhasil terunggah atau tidak. 

Jika akan menambahkan logo dari ormawa yang telah diunggah sebelumnya pada 

sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada kolom Logo 

Ormawa. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  maka logo 

dari ormawa telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

5. Jika akan menambahkan nomor satuan kredit partisipasi (SKP), isikan Nomor SKP pada 

kolom yang telah disediakan. Jika akan menambahkan nomor SKP yang telah diisikan 

sebelumnya pada sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada 

kolom Nomor SKP. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  

maka Nomor SKP telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

6. Untuk menambahkan tanda tangan pada sertifikat, pilih dari list yang terdapat pada 

dropdown pada kolom Tanda Tangan. Terdapat maksimal 3 tanda tangan yang dapat 

ditambahkan dalam sertifikat (Gambar 2.32). 

 

Gambar 2.32 Dropdown Pilihan Tanda Tangan 

7. Tekan tombol  untuk menampilkan tampilan sertifikat sesuai 

dengan isian yang telah diisikan sebelumnya. 

8. Kemudian, sistem akan menampilkan tampilan sertifikat sesuai dengan isian yang 

telah diisikan sebelumnya (Gambar 2.33). 



 

Gambar 2.33 Halaman Tampilan Sertifikat 

9. Tekan tombol  untuk mengunduh sertifikat yang 

akan diberikan kepada peserta. 

2.3.10 Setting Sertifikat Juara Lomba 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan mengatur 

tampilan dari sertifikat yang akan diberikan kepada peserta lomba yang mengikuti acara 

kegiatan tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengatur tampilan dari 

sertifikat untuk peserta lomba yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melihat, melakukan pengaturan dan mengunduh sertifikat 

yang akan diberikan kepada peserta lomba yang mengikuti kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 



2. Sistem akan menampilkan halaman pengaturan sertifikat yang digunakan untuk 

mengedit, menampilkan dan mengunduh sertifikat yang akan diberikan kepada 

peserta lomba dari kegiatan yang telah dilaksanakan (Gambar 2.34). 

 

Gambar 2.34 Halaman Pengaturan Sertifikat Juara Lomba 

3. Jika akan menambahkan header dari kementerian pada sertifikat maka geser tombol 

 yang terdapat pada kolom Header Kementerian. Jika tombol telah  

berganti menjadi warna biru  maka header dari kementerian telah 

berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

4. Jika akan menambahkan logo dari ormawa pada sertifikat maka tekan tombol 

 untuk mengunggah logo dari ormawa tersebut. Kemudian tekan tombol 

 untuk memastikan logo dari ormawa tersebut berhasil terunggah atau tidak. 



Jika akan menambahkan logo dari ormawa yang telah diunggah sebelumnya pada 

sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada kolom Logo 

Ormawa. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  maka logo 

dari ormawa telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

5. Jika akan menambahkan nomor satuan kredit partisipasi (SKP), isikan Nomor SKP pada 

kolom yang telah disediakan. Jika akan menambahkan nomor SKP yang telah diisikan 

sebelumnya pada sertifikat maka geser tombol yang terdapat pada 

kolom Nomor SKP. Jika tombol telah berganti menjadi warna biru  

maka Nomor SKP telah berhasil ditambahkan pada sertifikat. 

6. Untuk menambahkan tanda tangan pada sertifikat, pilih dari list yang terdapat pada 

dropdown pada kolom Tanda Tangan. Terdapat maksimal 3 tanda tangan yang dapat 

ditambahkan dalam sertifikat (Gambar 2.35). 

 

Gambar 2.35 Halaman Pengaturan Sertifikat Juara Lomba 

7. Tekan tombol  untuk menampilkan tampilan sertifikat sesuai 

dengan isian yang telah diisikan sebelumnya. 

8. Kemudian, sistem akan menampilkan tampilan sertifikat sesuai dengan isian yang 

telah diisikan sebelumnya (Gambar 2.36). 



 

Gambar 2.36 Halaman Tampilan Sertifikat 

9. Tekan tombol  untuk mengunduh sertifikat yang 

akan diberikan kepada peserta. 

2.3.11 Setting Peserta Juara 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika akan mengatur 

peserta yang menjadi juara pada kegiatan tersebut agar data dari peserta tersebut dapat 

tampil ketika akan mencetak sertifikat untuk juara lomba. Berikut merupakan langkah-

langkah untuk mengatur peserta yang menjadi juara pada kegiatan yang dilakukan oleh ketua 

panitia, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melakukan pengaturan terhadap peserta yang menjadi 

juara pada kegiatan tersebut. 



2. Sistem akan menampilkan halaman pengaturan untuk mengatur dan menentukan 

peserta yang menjadi juara pada kegiatan tersebut (Gambar 2.37). 

 

Gambar 2.37 Halaman Pengaturan Peserta Juara 

3. Untuk mengatur dan menentukan peserta yang menjadi juara pada kegiatan yang 

telah dilaksanakan, pilih dari list yang terdapat pada dropdown pada kolom Set Juara. 

Pilih sesuai kategori yang terdapat pada dropdown tersebut (Gambar 2.38). Untuk 

pilihan juara agar terdapat pada list kategori harus dimasukkan oleh operator 

kemahasiswaan terlebih dahulu. 

 

Gambar 2.38 Halaman Pilih Peserta Juara 

2.3.12 Monitoring Tahapan Persetujuan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia ketika untuk dapat 

mengetahui tahapan persetujuan dari acara kegiatan yang telah diajukan. Berikut merupakan 



langkah-langkah untuk mengetahui tahapan persetujuan dari acara kegiatan yang dilakukan 

oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Pada sidebar menu, tekan tombol  untuk 

menampilkan halaman pengajuan kegiatan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman pengajuan kegiatan yang berisi kegiatan-kegiatan 

yang telah diajukan sebelumnya (Gambar 2.39). 

 

Gambar 2.39 Halaman Pengajuan Kegiatan 

3. Setelah itu, tekan tombol  

untuk menampilkan tahapan dari persetujuan kegiatan yang telah diajukan 

sebelumnya. 

4. Sistem akan menampilkan tahapan dari persetujuan kegiatan yang telah diajukan 

sebelumnya. Hal ini digunakan untuk menginformasikan kepada ketua panitia agar 

dapat mengetahui tahapan dari persetujuan yang telah diajukan (Gambar 2.40). 



 

Gambar 2.40 Monitoring Tahapan Persetujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 BAGIAN III 

TAHAP PENGAJUAN MENGIKUTI KEGIATAN 

Panduan pada tahapan ini digunakan untuk organisasi mahasiswa (ormawa) atau 

mahasiswa yang akan melakukan pengajuan untuk mengikuti di luar universitas. Pada 

tahapan ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk melakukan pengajuan mengikuti 

kegiatan dan langkah-langkah untuk melakukan pengajuan mengikuti kegiatan. 

3.1 Syarat-Syarat Pengajuan Mengikuti Kegiatan 

Untuk melakukan pengajuan mengikuti kegiatan terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, antara lain: 

1. Untuk organisasi mahasiswa (ormawa) yang dapat melakukan pengajuan untuk mengikuti 

kegiatan adalah ketua ormawa atau mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. 

2. Untuk organisasi mahasiswa (ormawa) atau mahasiswa yang telah melakukan pengajuan 

untuk mengikuti kegiatan tidak dapat membatalkan atau mengubah pengajuan yang telah 

diajukan sebelumnya. 

3. Jika pada tahapan proses persetujuan terdapat salah satu pihak yang “tidak setuju” 

terhadap pengajuan yang telah dilakukan, maka ketua panitia atau mahasiswa yang 

mengajukan untuk mengikuti kegiatan tersebut tetap dapat mengikuti kegiatan tanpa 

didanai oleh pihak fakultas ataupun universitas atau ketua panitia dapat melakukan 

pengajuan kembali dari awal terhadap kegiatan yang akan diikuti. 

4. Jika proses pengajuan telah disetujui oleh semua pihak, maka ketua panitia atau 

mahasiswa yang mengajukan untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak dapat menghapus 

pengajuan yang telah diajukan sebelumnya. 

3.2 Langkah-Langkah Pengajuan Mengikuti Kegiatan 

Pada bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan 

mengikuti kegiatan pada akun yang memiliki hak akses sebagai ketua atau mahasiswa yang 

akan mengikuti kegiatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan 

pengajuan untuk mengikuti kegiatan adalah sebagai berikut: 



3.2.1 Pengajuan Mengikuti Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia dalam melakukan 

pengajuan ketika akan mengadakan kegiatan. Berikut merupakan langkah-langkah pengajuan 

mengadakan kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia, antara lain: 

1. Buka halaman https://sister.unej.ac.id/ pada web browser (Gambar 2.1).  

 

Gambar 3.1 Alamat Halaman Web 

2. Memasukkan username dan password lalu tekan tombol Login untuk masuk pada 

akun sister (Gambar 2.2). 

 

Gambar 3.2 Menu Halaman Login 

3. Setelah berhasil login pada sister, pilih menu Profil kemudian pilih submenu Ormawa 

(Gambar 2.3). 

 

Gambar 3.3 Menu Profil  Ormawa 



4. Sistem akan menampilkan halaman ormawa, kemudian pada sidebar menu pilih 

tombol Pengajuan Kegiatan untuk melakukan proses pengajuan kegiatan (Gambar 

2.4). 

 

Gambar 3.4 Sidebar Menu Pengajuan Kegiatan 

5. Sistem akan menampilkan halaman pengajuan kegiatan, kemudian tekan tombol 

 untuk melakukan pengajuan kegiatan. 

6. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian jika akan melakukan pengajuan untuk mengikuti kegiatan. Isikan semua 

isian yang terdapat pada borang pengajuan kegiatan tersebut. Pada pilihan dropdown 

“Jenis Kegiatan” pilih “Mengikuti Kegiatan Event” (Gambar 2.5). 



 

Gambar 3.5 Halaman Pengajuan Mengikuti Kegiatan 

7. Kemudian, setelah selesai mengisi isian dari borang pengajuan kegiatan, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

8. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian terhadap penanggung jawab kegiatan. Sistem akan secara langsung 

menampilkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut (Gambar 2.6). 

 



 

Gambar 3.6 Halaman Penanggung Jawab Kegiatan 

9. Jika ingin menambahkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut, maka tekan 

tombol , setelah itu sistem akan 

menampilkan kolom yang berisikan NIM, Nama, Fakultas, Tahapan dan Jabatan yang 

harus diisikan untuk menambahkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut 

(Gambar 2.7). 

 

Gambar 3.7 Halaman Tambah Penanggung Jawab Kegiatan 



10. Kemudian, setelah selesai mengisi isian tambah penanggung jawab, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

11. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang berisi borang untuk melakukan 

pengisian terhadap pendamping kegiatan. Sistem akan secara langsung menampilkan 

pendamping dari kegiatan tersebut (Gambar 2.8). 

 

Gambar 3.8 Halaman Pendamping Kegiatan 

12. Jika ingin menambahkan pendamping dari kegiatan tersebut, maka tekan tombol 

, setelah itu sistem akan menampilkan kolom yang 

berisikan Jabatan, Nama dan Telepon yang harus diisikan untuk menambahkan 

pendamping dari kegiatan tersebut (Gambar 2.9). 



 

Gambar 3.9 Halaman Tambah Pendamping Kegiatan 

13. Kemudian setelah selesai mengisi isian tambah penanggung jawab, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan 

sebelumnya dan melakukan pengisian pada borang lain yang terdapat pada halaman 

selanjutnya. 

14. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman jumlah dana dan output yang 

diinginkan yang berisi borang untuk melakukan pengisian terhadap dana yang 

diusulkan, URL kegiatan, output yang diinginkan serta mengunggah dokumen file 

penunjang kegiatan (Gambar 2.10). 



 

Gambar 3.10 Halaman Pengisian Jumlah Dana dan Output yang Diinginkan 

15. Kemudian setelah selesai mengisi isian dana yang diusulkan, URL kegiatan, output 

yang diinginkan serta mengunggah dokumen file penunjang kegiatan, tekan tombol 

 untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 

16. Setelah itu, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk menyimpan seluruh 

isian yang telah diisikan sebelumnya (Gambar 2.11).  

 

Gambar 3.11 Pop-Up Konfirmasi Penyimpanan Isian 



17. Tekan tombol untuk melakukan penyimpanan terhadap seluruh isian yang 

telah diisikan sebelumnya. 

3.2.2 Melihat Detail Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia atau mahasiswa ketika 

akan melihat detail dari kegiatan yang telah diajukan. Berikut merupakan langkah-langkah 

untuk melihat detail kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia atau mahasiswa, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk melihat detail dari kegiatan yang telah diisikan 

sebelumnya. 

2. Sistem akan menampilkan detail dari kegiatan yang telah dimasukkan sebelumnya 

(Gambar 2.12). 

 

Gambar 3.12 Halaman Detail Kegiatan 

3.2.3 Hapus Kegiatan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia atau mahasiswa ketika 

akan menghapus kegiatan yang telah diajukan sebelumnya. Berikut merupakan langkah-

langkah untuk menghapus kegiatan yang dilakukan oleh ketua panitia atau mahasiswa, antara 

lain: 

1. Tekan tombol  untuk menghapus kegiatan yang telah dimasukkan sebelumnya. 

2. Sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi persetujuan untuk menghapus kegiatan 

yang telah dimasukkan sebelumnya (Gambar 2.13). 



 

Gambar 3.13 Pop Up Konfirmasi Hapus Kegiatan 

3. Tekan tombol untuk menghapus kegiatan yang telah dimasukkan 

sebelumnya. 

3.2.4 Dispensasi 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia atau mahasiswa ketika 

akan meminta dispensasi untuk tidak mengikuti perkuliahan pada saat acara kegiatan 

berlangsung. Berikut merupakan langkah-langkah untuk meminta dispensasi yang dilakukan 

oleh ketua panitia atau mahasiswa, antara lain: 

1. Tekan tombol  untuk meminta dispensasi ketika akan tidak mengikuti 

perkuliahan pada saat acara kegiatan berlangsung. 

2. Sistem akan menampilkan halaman yang digunakan untuk meminta dispensasi ketika 

akan tidak mengikuti perkuliahan pada saat acara kegiatan berlangsung (Gambar 

2.14). 



 

Gambar 3.14 Halaman Dispensasi 

3. Kemudian pilih nama mahasiswa yang akan didispensasi dengan cara mencentang 

pada checkbox yang telah disediakan (Gambar 2.15). 

 

Gambar 3.15 Pilih Checkbox 

4. Setelah itu, tekan tombol  untuk menyimpan isian dispensasi yang 

telah diisikan sebelumnya. 



5. Sistem akan menampilkan pop-up bahwa isian dispensasi telah berhasil disimpan dan 

surat dispensasi tersebut dapat diperoleh dari bagian kemahasiswaan fakultas atau 

universitas (Gambar 2.16). 

 

Gambar 3.16 Isian Dispensasi Berhasil Disimpan 

3.2.5 Monitoring Tahapan Persetujuan 

Tahapan ini akan menjelaskan langkah-langkah ketua panitia atau mahasiswa untuk 

dapat mengetahui tahapan persetujuan dari acara kegiatan yang telah diajukan. Berikut 

merupakan langkah-langkah untuk mengetahui tahapan persetujuan dari acara kegiatan yang 

dilakukan oleh ketua panitia atau mahasiswa, antara lain: 

1. Pada sidebar menu, tekan tombol  untuk 

menampilkan halaman pengajuan kegiatan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman pengajuan kegiatan yang berisi kegiatan-kegiatan 

yang telah diajukan sebelumnya (Gambar 2.17). 



 

Gambar 3.17 Halaman Pengajuan Kegiatan 

3. Setelah itu, tekan tombol  untuk menampilkan 

tahapan dari persetujuan kegiatan yang telah diajukan sebelumnya. 

4. Sistem akan menampilkan tahapan dari persetujuan kegiatan yang telah diajukan 

sebelumnya. Hal ini digunakan untuk menginformasikan kepada ketua panitia agar 

dapat mengetahui tahapan dari persetujuan yang telah diajukan (Gambar 2.18). 

 

Gambar 3.18 Monitoring Tahapan Persetujuan 

 

 

 

 

 


