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1. Halaman depan Prestasi Mahasiswa UNY 

Pada halaman ini pengguna di hadapkan pada dua tombol untuk masuk ke sistem pengisian yaitu Login 
Mahasiswa dan Login Admin. Untuk proses manajemen PRESMA untuk admin silahkan menekan 
tombol “LOGIN ADMIN” 

 
 

2. Login Administrator 
Akan muncul pop-up Login Administrator, silahkan isikan username dan password kemudian tekan 
tombol Login (tombol warna hijau) 

 
NB: Untuk menjaga keamanan sistem, admin juga dapat login menggunakan email berekstensi 
@uny.ac.id dengan menekan link “Masuk dengan akun Email”. 

 
 
 
 
 



3. Beranda Halaman Administrator 
Berikut ini adalah laman beranda setelah berhasil login. Saudara akan di suguhi tampilan cek nomor 
telepon mahasiswa, rincian prestasi mahasiswa, kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa dan 
sertifikat keahlian yang sudah atau belum terverifikasi. 

 
 

4. Menu Prestasi  
Untuk dapat mengelola menu Prestasi silahkan klik tombol “Prestasi” pada menu bar sebelah kiri. 

 
Akan muncul data prestasi mahasiswa yang sudah terkonfirmasi seperti gambar berikut: 

 
 
 
 



Untuk melihat detail dari prestasi silahkan klik tombol detail (panah kanan warna hijau) maka akan 
muncul detail dari prestasi seperti gambar berikut: 
 

 
 
Konfirmasi prestasi mahasiswa 
Menu konfirmasi prestasi mahasiswa digunakan untuk menyetujui prestasi yang di inputkan oleh 
mahasiswa secara individual. Agar prestasi tersebut dapat ditampilkan oleh sistem PRESMA maka harus 
di konfirmasi terlebih dahulu oleh Admin baik tingkat fakultas maupun universitas secara baik dan 
benar. Untuk dapat mengkonfirmasi silahkan menekan tombol konfirmasi  Prestasi  Muncul daftar 
prestasi mahasiswa yang belum terkonfirmasi. 

 
Fungsi tombol: 
Tombol Centang  Untuk mengkonfirmasi prestasi 
Tombol Panah kanan warna hijau  Untuk melihat detail prestasi 
Tombol Pensil warna kuning  Untuk mengubah data prestasi yang salah 
Tombol Tong sampah warna merah  Untuk menghapus prestasi 
Tombol panah ke bawah warna biru  Untuk mengunduh lampiran prestasi 



Untuk melakukan konfirmasi prestasi silahkan menekan tombol lingkaran cetang atau tombol panah 
kanan warna hijau, di contoh ini menggunakan tombol panah kanan warna hijau maka akan tampil 
detail prestasi seperti berikut: 

 
Untuk menyetujui prestasi silahkan klik Menunggu pada kolom status dan ubah menjadi “Diterima”  
Klik tombol warna hijau apabila sudah sesuai. Maka prestasi sudah terkonfirmasi (Disetujui) untuk di 
tampilkan di sistem PRESMA. 
 
Tambah prestasi mahasiswa 
Untuk menambah prestasi mahasiswa silahkan menekan menu Pestasi  klik tombol Tambah seperti 
gambar berikut ini: 

 
Setelah menekan tombol tambah maka akan muncul form isian yang terdiri dari checklist kejuaraan 
kelompok, NIM, pembimbing, gelar, delegasi ormawa, tingkat, bidang, nama kegiatan, nama kegiatan 
(English), tempat, penyelenggara, waktu, scan bukti, foto kegiatan, URL/Link, Deskripsi Kegiatan, 
checklist keaslian dan kebenaran data seperti gambar berikut: 

 
Apabila form isian prestasi telah di isi silahkan klik tombol simpan. 



Import prestasi mahasiswa dari Microsoft Excel 
Merupakan fasilitas memasukkan data prestasi secara multiple. Fasilitas ini dapat di jumpai pada menu 
Prestasi  Import (menu bar atas) 

 
 

5. Menu Kegiatan Mahasiswa 
Kegiatan mahasiswa digunakan untuk mengelola aktivitas mahasiswa seperti pemakalah seminar, 
peserta, juri, wasit, panitia, pelatih, asisten laboratorium, asisten dosen. Untuk mengelola kegiatan 
silahkan menekan tombol Kegiatan  UNY / Luar UNY maka akan tampil seperti berikut: 

 
 
Tambah Kegiatan mahasiswa 
Untuk menambah kegiatan silahkan klik tombol Kegiatan  Tambah (menu bar atas)  Muncul isian 
form seperti checklist kegiatan kelompok, NIM, predikat, nama kegiatan, nama kegiatan (English), 
waktu pelaksanaan, tempat, diselenggarakan, penyelenggara, tingkat, scan bukti, foto kegiatan  Klik 
tombol simpan 

 



Konfirmasi Kegiatan Mahasiswa 
Untuk melakukan konfirmasi kegiatan mahasiswa silahkan menekan tombol Konfirmasi  Kegiatan  
Pilih menu Lingkungan UNY / Luar Lingkungan UNY 

 
Klik tombol detail seperti gambar berikut: 

 
Klik tulisan menunggu pada “Informasi Validasi Data” (kolom warna merah) 

 
 
 



Kemudian pilih Status “Diterima” untuk menyetujui kegiatan  Klik tombol hijau seperti gambar 
berikut: 

 
 

6. Menu Organisasi Mahasiswa 
Digunakan untuk manajemen organisasi dari mahasiswa baik tingkat fakultas, tingkat universitas dan 
organisasi yang di ikuti di luar lingkungan UNY selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Untuk dapat melihat daftar organsiasi mahasiswa silahkan klik tombol Organisasi  UNY / 
Luar UNY: 

 
 
Tambah organisasi mahasiswa 
Untuk menambah prestasi mahasiswa silahkan menekan tombol Organisasi  UNY / Luar UNY  
Tambah, maka akan muncul form isian seperti checklis kelompok, NIM, nama organisasi, Lingkungan, 
Periode, Upload file scan bukti keikutsertaan organisasi  Klik simpan seperti gambar berikut: 

 



Konfirmasi Organisasi 
Klik menu Konfirmasi  Organisasi  Lingkungan UNY / Luar Lingkungan UNY  Klik tombol detail 
(Panah kanan warna hijau) seperti gambar berikut: 

 
Kemudian muncul detail organisasi mahasiswa. Klik tulisa menunggu  muncul pop-up, pilih di terima 
 Klik tombol warna hijau 

 
7. Sertifika keahlian 

Digunakan untuk manajemen sertifikat keahlian selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Untuk dapat melihat daftar sertifikat keahlian silahkan klik tombol Sertifikat. 
Tambah Sertifikat Keahlian 
Untuk menambahkan Sertifikat Keahlian silahkan klik menu Sertifikat  Tambah (menu bar atas) 
kemudian muncul form isian seperti NIM, no sertifikat, judul, judul (English), tahun, lembaga, scan 
sertifikat, pernyataan keaslian  Klik simpan untuk menambahkan 

 



8. Fasilitas tambahan 
Tambah Predikat (Prestasi dan Kegiatan) 
Untuk menambah predikat pada isian form prestasi dan kegiatan silahkan klik menu Pengaturan  
Predikat  Klik “Tambah” 

 
Daftar Predikat (Prestasi dan Kegiatan) 

 
Jenis Prestasi 
Untuk dapat mengakses silahkan klik tombol Pengaturan  Jenis Prestasi seperti gambar berikut: 

 



Tingkat Prestasi 
Untuk dapat mengkases Tingkat prestasi silahkan klik tombol Pengaturan  Tingkat Prestasi seperti 
gambar berikut ini: 

 
 
Jabatan Organisasi 
Untuk dapat mengkases Jabatan Organisasi silahkan klik tombol Pengaturan  Jabatan Organisasi 
seperti gambar berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nama Organisasi Mahasiswa 
Untuk dapat mengakses nama organisasi mahasiswa silahkan menekan tombol Pengaturan  Nama 
ORMAWA seperti gambar berikut: 

 
Laporan 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
Informasi lebih lanjut hubungi Bagian Kemahasiswaan Pusat: 
Telp: +62 274 548205 atau +62 274 586168 (318) 
Email: kemahasiswaan@uny.ac.id 


