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A. PEMBAGIAN HALAMAN SECARA UMUM 

Halaman SI KEMAT dapat diakses melalui aplikasi/web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Mini, Internet Explorer, dll.) pada komputer, laptop, atau pun gadget dengan mengetikkan 

https://sikemat.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id. 

Gambar di bawah adalah tampilan login pada halaman SI KEMAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Halaman login SI KEMAT STIKes Kepanjen 

Cara login/masuk ke dalam SI KEMAT yaitu dengan memasukkan username dan password sesuai 

dengan atau sama seperti username dan password untuk login/masuk ke dalam SIAKAD (Sistem 

Informasi Akademik) STIKes kepanjen. Apabila tidak bisa login/masuk ke dalam SI KEMAT ini, 

silahkan hubungi Tim IT kampus untuk melakukan reset kata sandi. 

 

B. PEMBAGIAN HALAMAN SECARA KHUSUS 

Setelah berhasil login, maka secara otomatis sistem akan mengalihkan user ke dalam salah satu 

level sesuai dengan level yang telah ditetapkan. SI KEMAT mempunyai beberapa tingkatan level, 

diantaranya user level: 

1. admin; 

2. dosen; dan 

3. mahasiswa. 

Berikut penjelasan pada tiap-tiap level: 

1. User Level Admin 

User level admin mempunyai hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud ialah karena pada 

user level ini, terkecuali “Draft” pengajuan, hampir semua fitur yang ada dapat diakses oleh 

user level admin. Menu pada user level admin meliputi halaman beranda, SKKM, panitia 

PKKMB, beasiswa, prestasi akademik, prestasi non akademik, wirausaha, pertukaran 

mahasiswa, pengabmas, dan recognisi. User level admin dapat menyetujui atau menolak 

usulan/pengajuan tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut pembahasan  mengenai 

beberapa halaman user level admin: 

https://sikemat.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id/
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a. Halaman Beranda 

 

Gambar 2. Halaman beranda user level admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Halaman beranda pada user level admin 

 

Setelah berhasil login menggunakan username dan password admin, maka halaman 

pertama kali yang muncul adalah halaman “Beranda” ini. Di sana terdapat beberapa menu 

yang dapat dipilih sesuai dengan menu yang akan digunakan. 

 

b. Submenu Usulan Masuk 

Semua menu (SKKM, Panitia PKKMB, Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, 

Wirausaha, Pertukaran Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, dan Recognisi) pada halaman 

user level admin mempunyai submenu “Usulan Masuk” dan “Usulan Diterima”. “Usulan 

Masuk” digunakan untuk melihat list mahasiswa yang telah melakukan pengiriman 

pengajuan/usulan terhadap kegiatan tertentu yang sudah dikelompokkan sesuai dengan 

menu yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Submenu usulan masuk pada menu SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa) 
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Untuk mengakses submenu ini, user tinggal mengklik menu yang akan dipilih, misal pada 

menu SKKM, kemudian mengklik kembali submenu yang muncul dan pilih usulan masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Fitur pada submenu usulan masuk 
 

Pada submenu usulan masuk terdapat fitur file penunjang, tolak, dan terima. Penjelasan 

dari tiap-tiap fitur tersebut, diantaranya: 

1) file penunjang, 

digunakan untuk melihat detail dokumen/sertifikat yang telah dikirim oleh mahasiswa; 

2) tolak, 

digunakan untuk menolak pengajuan kegiatan mahasiswa disebabkan oleh hal-hal yang 

dirasa kurang sesuai dengan menyertakan alasan-alasan penolakan suatu ajuan; dan 

3) terima, 

digunakan untuk menerima suatu pengajuan ketika dirasa file penunjang sudah sesuai 

dengan ketentuan/persyaratan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Detail file penunjang pada ajuan SKKM 
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Gambar 6. Fitur tolak ajuan mahasiswa 
 

Gambar di atas adalah contoh fitur tolak pada ajuan SKKM dengan menyertakan alasan 

penolakan ajuan. Apabila suatu ajuan ditolak, maka ajuan tersebut akan dikembalikan ke 

submenu/halaman “Draft” mahasiswa yang bersangkutan. Gambar di bawah 

memperlihatkan contoh keterangan penolakan dari suatu ajuan SKKM yang kembali ke 

dalam “Draft” mahasiswa. 
 

 
 

Gambar 7. Draft pengajuan pada halaman user level mahasiswa ketika terjadi penolakan 

ajuan 

 

c. Submenu Usulan Diterima 

Sebaliknya, apabila suatu usulan diterima karena berdasarkan kesesuaian file penunjang, 

maka usulan tersebut akan berpindah/muncul pada submenu “Usulan Diterima”. Submenu 

“Usulan Diterima” dapat diakses juga oleh user level dosen dan mahasiswa. Sehingga, 
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khususnya mahasiswa yang bersangkutan dapat mengetahui apakah usulan mereka sudah 

atau belum diterima. 
 

 
 

Gambar 8. Submenu Usulan Diterima pada halaman user level admin 

 

Khusus pada menu SKKM submenu “Usulan Diterima”, admin, dosen, dan mahasiswa 

dapat mencetak Kartu Kendali (KK) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dan Kartu 

Ujian (KU) pada semester aktif. Namun, pada menu lain selain SKKM, ajuan yang telah 

diterima hanya masuk ke dalam database dan dimunculkan di tabel/halaman usulan 

diterima tanpa diberikan fitur untuk mencetak usulan yang telah diterima. 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan cetak kartu kendali satuan kredit kegiatan mahasiswa 



Halaman 6 

 

Menuju Daftar isi >> 

 
 

Gambar 10. Tampilan cetak kartu ujian akhir semester 

 

2. User Level Dosen 

Pada SI KEMAT ini, user level dosen diberikan hak hanya untuk mengakses halaman/menu 

SKKM beserta submenunya (Usulan Masuk dan Usulan Diterima) saja. Hal ini dikarenakan 

menu Panitia PKKMB, Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Wirausaha, 

Pertukaran Mahasiswa, Pengabmas, dan Recognisi diperuntukkan hanya user level admin saja 

yang dalam hal ini dikendalikan oleh bagian Kemahasiswaan STIKes Kepanjen. Sehingga, 

pengembang program ini yang dalam hal ini UPT Infokom STIKes Kepanjen membatasi hak 

akses user level dosen untuk mengakses fitur/menu lain selain SKKM. 

a. Halaman Beranda 

Sama seperti pada halaman beranda user level admin, halaman beranda user level  dosen 

akan muncul di awal ketika user meng-input-kan username dan password dengan hak 

akses user level dosen.  
 

 
 

Gambar 11. Halaman beranda user level dosen 
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b. Halaman Usulan Masuk 

Usulan masuk SKKM pada user level dosen yang masuk hanya akan berdasarkan 

mahasiswa yang dibimbing saja. Sehingga, mahasiswa lain yang bukan berada di bawah 

bimbingannya, tidak akan masuk ke dalam riwayat Usulan Masuk. Selain itu, usulan SKKM 

hanya berlaku pada semester aktif saja. Artinya, apabila semester aktif telah berganti, 

maka pengajuan usulan mahasiswa pada semester sebelumnya (jika masih ada usulan yang 

belum diproses), maka tidak akan muncul pada semester aktif. Pengaturan yang berkaitan 

dengan semester aktif dapat dikoordinasikan dengan admin SIAKAD (Sistem Informasi 

Akademik) STIKes Kepanjen karena SIKEMAT telah terintegrasi dengan SIAKAD. 
 

 
 

Gambar 12. Halaman usulan masuk pada user level dosen 

 

Pada submenu usulan masuk terdapat fitur file penunjang, tolak, dan terima. Penjelasan 

dari tiap-tiap fitur tersebut, diantaranya: 

1) file penunjang, 

digunakan untuk melihat detail dokumen/sertifikat yang telah dikirim oleh mahasiswa; 

2) tolak, 

digunakan untuk menolak pengajuan kegiatan mahasiswa disebabkan oleh hal-hal yang 

dirasa kurang sesuai dengan menyertakan alasan-alasan penolakan suatu ajuan; dan 

3) terima, 

digunakan untuk menerima suatu pengajuan ketika dirasa file penunjang sudah sesuai 

dengan ketentuan/persyaratan yang ada. 
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Gambar 13. Detail file penunjang pada ajuan SKKM 

 

 
 

Gambar 14. Fitur tolak ajuan mahasiswa 

 

Gambar di atas adalah contoh fitur tolak pada ajuan SKKM dengan menyertakan alasan 

penolakan ajuan. Apabila suatu ajuan ditolak, maka ajuan tersebut akan dikembalikan ke 

submenu/halaman “Draft” mahasiswa yang bersangkutan. Gambar di bawah 

memperlihatkan contoh keterangan penolakan dari suatu ajuan SKKM yang kembali ke 

dalam “Draft” mahasiswa. 



Halaman 9 

 

Menuju Daftar isi >> 

 
 

Gambar 15. Draft pengajuan pada halaman user level mahasiswa ketika terjadi penolakan 

ajuan 

 

c. Submenu Usulan Diterima 

Sebaliknya, apabila suatu usulan diterima karena berdasarkan kesesuaian file penunjang, 

maka usulan tersebut akan berpindah/muncul pada submenu “Usulan Diterima”. Submenu 

“Usulan Diterima” dapat diakses juga oleh user level admin dan mahasiswa. Sehingga, 

khususnya mahasiswa yang bersangkutan dapat mengetahui apakah usulan mereka sudah 

atau belum diterima.  
 

 
 

Gambar 16. Submenu Usulan Diterima pada halaman user level dosen 
 

Khusus pada menu SKKM submenu “Usulan Diterima”, admin, dosen, dan mahasiswa 

dapat mencetak Kartu Kendali (KK) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dan Kartu 

Ujian (KU) pada semester aktif. Namun, pada menu lain selain SKKM, ajuan yang telah 

diterima hanya masuk ke dalam database dan dimunculkan di tabel/halaman usulan 

diterima tanpa diberikan fitur untuk mencetak usulan yang telah diterima. 
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Gambar 17. Tampilan cetak kartu kendali satuan kredit kegiatan mahasiswa 

 

 
 

Gambar 18. Tampilan cetak kartu ujian akhir semester 

 

3. User Level Mahasiswa 

User level mahasiswa dapat mengakses semua menu pada SI KEMAT yang meliputi pengajuan 

SKKM, Panitia PKKMB, Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Wirausaha, 

Pertukaran Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, dan Recognisi. Untuk mengakses halaman 

SIKEMAT, mahasiswa dapat mengetikkan https://sikemat.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id 

pada web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini, dll.) di 

komputer, laptop, maupun gadget yang ada. Username dan password yang digunakan adalah 

username dan password yang sama ketika digunakan untuk masuk/login ke SIAKAD (Sistem 

Informasi Akademik) STIKes Kepanjen karena SI KEMAT sudah terintegrasi dengan SIAKAD. 

 

 

https://sikemat.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id/
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a. Halaman Beranda 

Setelah mahasiswa berhasil masuk menggunakan username dan password dengan hak 

akses user level mahasiswa, maka halaman pertama kali muncul adalah halaman Beranda 

seperti gambar di bawah. 
 

 
 

Gambar 19. Halaman beranda pada user level mahasiswa 
 

b. Submenu Draft 

Setiap menu, baik itu menu SKKM hingga Recognisi, semuanya mempunyai submenu 

“Draft”. Submenu ini digunakan untuk mengirimkan pengajuan sesuai dengan judul 

menunya. Misalnya saja mahasiswa ingin membuat pengajuan SKKM, maka mahasiswa 

tinggal memilih dengan cara mengklik menu “SKKM”, kemudian klik “Draft”. Selanjutnya, 

klik tombol “Buat” untuk membuat pengajuan baru. Apabila mahasiswa sudah pernah 

mengirimkan pengajuan pada semester aktif dan status pengajuan sudah diterima, maka 

mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa membuat pengajuan kembali. 
 

 

Gambar 20. Draft pengajuan SKKM pada user level mahasiswa (1) 
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Selanjutnya, klik “Buat” kembali.  

 

Gambar 21. Draft pengajuan SKKM pada user level mahasiswa (2) 

Maka, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Di sana terdapat 3 tombol, yaitu: 

1) file penunjang, 

digunakan untuk menambahkan dokumen penunjang seperti sertifikat atau pun lainnya 

sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan topik menu yang dipilih; 

2) hapus, 

digunakan untuk menghapus atau membatalkan ajuan sebelum dikirim. Namun berhati-

hati dalam menggunakan tombol hapus ini karena ketika tombol ini diklik dan ok, maka 

data file penunjang yang ada di dalamnya akan ikut terhapus juga; dan 

3) ajukan, 

digunakan untuk mengirim ajuan. Pada menu-menu tertentu, seperti menu pengajuan 

SKKM, tombol ajukan tidak akan berfungsi sebelum persyaratan atau file penunjang 

ajuan terpenuhi seperti nilai SKKM yang telah memenuhi ambang batas minimal. 

 

Gambar 22. Draft pengajuan SKKM pada user level mahasiswa (3) 
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Untuk menambahkan sertifikat atau pun dokumen penunjang lain yang 

diminta/dipersyaratkan untuk melakukan ajuan, maka klik tombol “File Penunjang” dan 

klik “+ Tambah” pada tombol di sebelah kiri bawah. 

 

Gambar 23. Halaman file penunjang pada user level mahasiswa 

 

Gambar 24. Form input dan upload dokumen pada pengajuan SKKM 

Lengkapi semua isian pada form yang ada. Perlu diperhatikan tipe file yang akan 

dikirimkan. Pada umumnya, sistem hanya akan menerima file berjenis foto dengan 

format terbatas (. JPG, .JPEG, atau .PNG) dengan ukuran tidak melebihi 2 MB.dokumen 

yang dipersyaratkan. Jika form sudah terisi lengkap, maka klik tombol “+ Tambah” sekali 

lagi. 
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Gambar 25. Halaman file penunjang pada user level mahasiswa setelah dokumen 

ditambahkan 

Fitur tambah dokumen/sertifikat/file penunjang dapat digunakan tidak terbatas pada 1 

file/berkas saja, namun bisa beberapa file tergantung jumlah file penunjang yang akan 

dikirimkan atau sesuai persyaratan yang telah diitentukan. Suatu file/berkas dapat 

diubah atau dihapus jika dirasa ada yang salah dengan memanfaatkan fitur/tombol 

“Ubah” dan “Hapus”. Jika dirasa semua dokumen sudah lengkap atau terpenuhi, maka 

silahkan klik tombol “Kembali”. Maka Anda akan diarahkan ke halaman “Draft” kembali. 

 

Gambar 26. Halaman draft pengajuan SKKM pada user level mahasiswa 

Jika semua file/berkas di dalam file penunjang sudah ter-upload, maka lakukan ajuan 

dengan cara mengklik tombol “Ajukan”. Apabila tombol “Ajukan” masih belum 

berfungsi (masih berwarna merah), maka terdapat persyaratan pada file penunjang 

yang masih belum terpenuhi atau contoh kasus pada pengajuan SKKM, nilai ambang 
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batas masih belum terpenuhi. Maka tambahkan file lain pada file penunjang agar 

tombol ajukan bisa berfungsi. 

c. Submenu Diajukan 

Setelah Draft berhasil diajukan, maka silahkan lihat pada submenu “Diajukan”. File ajuan 

akan berpindah posisi dari submenu “Draft” ke submenu “Diajukan” yang artinya, file 

pengajuan sudah diterima oleh Dosen Pembimbing Akademik masing-masing atau bagian 

Kemahasiswaan untuk dilakukan verifikasi berkas. 

 
 

Gambar 27. Halaman status pengajuan SKKM pada user level mahasiswa 
 

Apabila Dosen PA atau bagian Kemahasiswaan melakukan verifikasi berkas dan ternyata 

ada berkas-berkas tertentu yang belum sesuai, maka pengajuan akan dikembalikan lagi ke 

halaman Draft seperti contoh pada gambar di bawah. Maka selanjutnya lakukan perbaikan 

terhadap file penunjang dengan cara mengedit atau menghapus file-file yang diperlukan. 

Kemudian jika sudah selesai, maka lakukan ajuan ulang dengan mengklik tombol “Ajukan”. 

 
Gambar 28. Halaman draft pengajuan saat terjadi penolakan dalam proses verifikasi berkas 
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d. Submenu Diterima 

Sebaliknya, jika Dosen PA atu bagian Kemahasiswaan berhasil memverifikasi semua berkas 

yang telah Anda kirimkan dan dinyatakan valid, maka berkas Anda akan berpindah dari 

submenu “Diajukan” ke “Diterima”. Pada menu SKKM, Anda bisa mencetak Kartu Kendali 

(KK) dan Kartu Ujian (KU). Namun, pada menu lain seperti pengajuan Panitia PKKMB, 

Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Wirausaha, Pertukaran mahasiswa, 

Pengabdian Masyarakat, dan Recognisi, pengajuan dengan status “Diterima” hanya akan 

tetap berada pada sistem tanpa mencetak berkas apa pun. 

 
 

Gambar 29. Halaman pengajuan SKKM dengan status “Diterima” 

 

 
 

Gambar 30. Tampilan cetak kartu kendali satuan kredit kegiatan mahasiswa pada user level 

mahasiswa 
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Gambar 31. Tampilan cetak kartu ujian pada halaman user level mahasiswa 
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C. ALUR PENGAJUAN 

1. Alur Pengajuan SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 32. Alur pengajuan SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa) 
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2. Alur Pengajuan Panitia PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Alur pengajuan panitia PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) 
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3. Alur Pengajuan Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Wirausaha, Pertukaran Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, dan Recognisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Alur pengajuan Beasiswa, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Wirausaha, Pertukaran Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, dan 

Recognisi 


