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PANDUAN PENGGUNAAN PRESTASI MAHASISWA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

(Mahasiswa) 

 

A. Petunjuk Umum 

Prestasi Mahasiswa 

Prestasi/Penghargaan mahasiswa yang dapat dimasukan ke dalam Sistem Prestasi Mahasiswa 

mengikuti kriteria dan ketentuan sebagai berikut:  

1) Merupakan prestasi/penghargaan dalam bidang akademik dan non-akademik yang diperoleh 

secara individu maupun kelompok/tim selama masih tercatat aktif sebagai mahasiswa UNY. 

2) Merupakan prestasi/penghargaan yang diikuti atas usulan, izin, dan rekomendasi dari 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan dilampirkan Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas 

dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

3) Merupakan prestasi/penghargaan yang diikuti atas usulan, izin, dan rekomendasi dari 

instansi/lembaga di luar Universitas Negeri Yogyakarta dengan dilampirkan Surat 

Keputusan (SK) atau Surat Tugas dari instani/lembaga  luar Universitas Negeri Yogyakarta. 

4) Prestasi/penghargaan mahasiswa yang diakui adalah prestasi/penghargaan dengan gelar 

Juara (yang tidak dapat gelar penghargaan dimasukan dalam kelompok kegiatan mahasiswa) 

dengan melampirkan bukti sertifikat kejuaraan/penghargaan. 

5) Apabila diikuti secara berkelompok, maka yang wajib mengunggah informasi adalah ketua 

kelompok dengan menyertakan semua anggota kelompok. 

 

Kegiatan Mahasiswa 

Kegiatan Kemahasiswaan yang dapat dimasukan ke dalam Sistem Prestasi Mahasiswa 

mengikuti kriteria dan ketentuan sebagai berikut:  

1) Merupakan kegiatan dalam bidang akademik dan non-akademik yang menunjang kegiatan 

akademik baik diikuti secara individu maupun kelompok/tim. 

2) Merupakan kegiatan seminar/workshop/lokakarya/simposium/pelatihan/diskusi ilmiah yang 

diselenggarakan oleh lembaga/organisasi kemahasiswaan dibawah koordinasi Universitas 

Negeri Yogyakarta dan/atau diluar koordinasi Universitas Negeri Yogyakarta. 

3) Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan untuk 

mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa. Contoh: Kegiatan 

Karangtaruna. 

 

Organisasi Mahasiswa 

Organisasi kemahasiswaan yang dapat dimasukan ke dalam Sistem Prestasi Mahasiswa 

mengikuti kriteria dan ketentuan sebagai berikut: 

1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan organisasi yang memiliki kelembagaan sah dan 

diakui tingkat universitas maupun fakultas. 

2) Data keikutsertaan dalam Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas dimasukan oleh 

operator tingkat universitas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor yang berlaku.  

3) Data keikutsertaan dalam Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas dimasukan oleh 

operator tingkat fakultas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan yang berlaku.  

4) Data keikutsertaan dalam Organisasi Kemasyarakatan diluar UNY dimasukan oleh operator 

tingkat universitas atas persetujuan Kepala Bagian Kemahasiswaan Pusat dan Wakil Dekan 

III fakultas masing-masing serta mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Sertifikat Keahlian 

Sertifikat Kompetensi Keahlian Program Studi yang dapat dimasukan ke dalam Sistem Prestasi 

Mahasiswa mengikuti ketentuan berikut:  
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1) Sertifikat keahlian yang diakui merupakan sertifikat kompetensi keahlian yang diikuti oleh 

mahasiswa dalam waktu tertentu selama menjadi mahasiswa aktif UNY melalui uji 

kompetensi yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang sah/diakui. 

2) Sertifikat keahlian yang dimiliki dikeluarkan oleh lembaga/penyelenggara sertifikasi 

profesi/uji kompetensi yang berisi informasi tentang jenis sertifikasi/uji kompetensi dan  

tingkat capaian/skor yang diraih. 

 

B. Petunjuk Teknis 

Prestasi Mahasiswa 

1. Mahasiswa membuka Sistem Prestasi Mahasiswa di laman http://unity.uny.ac.id kemudian 

pilih menu Prestasi Mahasiswa. 

 
 

2. Download Formulir Isian Prestasi/Penghargaan Mahasiswa pada bagian menu Download. 

 
3. Ketik Isian formulir sesuai format yang telah ditentukan dalam dua bahasa. 

4. Cetak formulir yang telah diisi lengkap. 

5. Konsultasikan isian formulir yang Anda isi ke Ahli Bahasa/ Humas Fakultas masing-masing 

atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

6. Minta pengesahan/cap setelah isian formulir yang diisi dinyatakan layak oleh Ahli Bahasa/ 

Humas Fakultas masing-masing atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

http://unity.uny.ac.id/


3 |  h t t p : / / p r e s m a . u n y . a c . i d
 

7. Scan Formulir isian dan sertifikat kejuaraan/penghargaan yang sudah mendapatkan stempel 

basah. 

8. Login ke Sistem Prestasi Mahasiswa menggunakan ID SSO Anda dan pilih menu prestasi. 

 
9. Setelah berhasil login klik menu Prestasi 

 
10. Klik tombol Tambah untuk mengisikan data Prestasi Mahasiswa 
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11. Isi formulir online sesuai dengan isian formulir offline yang telah disahkan oleh Ahli 

Bahasa/ Humas Fakultas masing-masing atau Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

 
NB: Unggah bukti formulir dan sertifikat kejuaraan/penghargaan yang telah disahkan 

dengan stempel basah serta unggah bukti foto saat Anda/Kelompok menerima piagam 

kejuaraan/penghargaan. 

12. Simpan formulir dan tunggu konfirmasi dari operator apakah data yang Anda masukan  

berstatus ditolak, diterima, atau revisi atau langsung bisa dating ke bagian Kemahasiswaan 

Fakultas/Universitas. 

 
 

Kegiatan Mahasiswa 

1. Mahasiswa membuka Sistem Prestasi Mahasiswa di laman http://presma.uny.ac.id. 

2. Download Formulir Isian Kegiatan Kemahasiswaan pada bagian menu Download. 

 
3. Ketik Isian formulir sesuai format yang telah ditentukan dalam dua bahasa. 

4. Cetak formulir yang telah diisi lengkap. 

http://presma.uny.ac.id/
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5. Konsultasikan isian formulir yang Anda isi ke Ahli Bahasa/ Humas Fakultas masing-masing 

atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

6. Minta pengesahan/cap setelah isian formulir yang diisi dinyatakan layak oleh Ahli Bahasa/ 

Humas Fakultas masing-masing atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

7. Scan Formulir isian dan sertifikat kejuaraan/penghargaan yang sudah mendapatkan stempel 

basah. 

8. Login ke Sistem Prestasi Mahasiswa menggunakan ID SSO Anda atau menu Prestasi 

Mahasiswa pada SIAKAD. 

 
9. Setelah berhasil login silahkan pilih menu Kegiatan 

10. Kemudian tekan tombol Tambah seperti gambar berikut: 

 
11. Isi formulir online sesuai dengan isian formulir offline yang telah disahkan oleh Ahli Bahasa 

Humas Fakultas masing-masing atau Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 
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NB: Unggah bukti formulir dan sertifikat Kegiatan Kemahasiswaan yang telah disahkan 

dengan stempel basah serta unggah bukti foto saat Anda/Kelompok mengikuti Kegiatan 

Kemahasiswaan. 

12. Simpan formulir dan tunggu konfirmasi dari operator apakah data yang Anda masukan  

berstatus ditolak, diterima, atau revisi. 

 
 

Organisasi Mahasiswa 

Mahasiswa hanya diperbolehkan mengisi data keikutsertaan organisasi di “luar lingkungan” 

UNY dan tidak berhak mengisikan data organisasi di lingkungan UNY. Apabila mahasiswa 

mengikuti organisasi di luar kampus, maka mahasiswa mengisikan sendiri keikutsertaannya 

pada organisasi tersebut dan melampirkan bukti keanggotaan (Surat Keterangan / Kartu 

Anggota / Bukti Lainnya). 

1. Mahasiswa membuka Sistem Prestasi Mahasiswa di laman http://presma.uny.ac.id. 

2. Download Formulir Isian Organisasi Kegiatan pada bagian menu Download. 

 

http://presma.uny.ac.id/
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3. Ketik Isian formulir sesuai format yang telah ditentukan dalam dua bahasa. 

4. Cetak formulir yang telah diisi lengkap. 

5. Konsultasikan isian formulir yang Anda isi ke Ahli Bahasa/ Humas Fakultas masing-

masing atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

6. Ajukan formulir yang telah diisi ke Unit Kegiatan Kemahasiswaan tingkat fakultas masing-

masing. 

7. Formulir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan Pusat 

Wakil Dekan III fakultas masing-masing kemudian data dapat dimasukan oleh mahasiswa 

ke sistem presma. 

8. Scan Formulir isian dan sertifikat kejuaraan/penghargaan yang sudah mendapatkan stempel 

basah. 

9. Login ke Sistem Prestasi Mahasiswa menggunakan ID SSO atau melalui menu Prestasi 

Mahasiswa di sistem SIAKAD. 

 

  

 

10. Pilih menu Organisasi  Klik tombol “Tambah” 
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11. Isi formulir online sesuai dengan isian formulir offline yang telah disahkan oleh Ahli 

Bahasa/ Humas Fakultas masing-masing atau Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

 
NB: Unggah bukti formulir dan sertifikat Kegiatan Kemahasiswaan yang telah disahkan 

dengan stempel basah serta unggah bukti foto saat Anda/Kelompok mengikuti Kegiatan 

Kemahasiswaan. 

12. Simpan formulir dan tunggu konfirmasi dari operator apakah data yang Anda masukan  

berstatus ditolak, diterima, atau revisi. 

 
 

Sertifikat Keahlian 

1) Mahasiswa membuka Sistem Prestasi Mahasiswa di laman http://presma.uny.ac.id. 

2) Download Formulir Isian Sertifikat Kegiatan pada bagian menu Download. 

http://presma.uny.ac.id/
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3) Ketik Isian formulir sesuai format yang telah ditentukan dalam dua bahasa. 

4) Cetak formulir yang telah diisi lengkap. 

5) Konsultasikan isian formulir yang Anda isi ke Ahli Bahasa/ Humas Fakultas masing-

masing atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

6) Minta pengesahan/cap setelah isian formulir yang diisi dinyatakan layak oleh Ahli Bahasa/ 

Humas Fakultas masing-masing atau ke Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

7) Scan Formulir isian dan sertifikat keahlian yang sudah mendapatkan stempel basah. 

8) Login ke Sistem Prestasi Mahasiswa menggunakan ID SSO atau SIAKAD “Menu Prestasi 

Mahasiswa” Anda. 

 

  

 

9) Pilih menu Sertifikat  tekan tombol Tambah 
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10) Isi formulir online sesuai dengan isian formulir offline yang telah disahkan oleh Ahli 

Bahasa Humas/ Fakultas masing-masing atau Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UNY. 

 
NB: Unggah bukti formulir dan sertifikat kompetensi yang telah disahkan dengan stempel 

basah. 

11) Simpan formulir dan tunggu konfirmasi dari operator apakah data yang Anda masukan  

berstatus ditolak, diterima, atau revisi. 

 
 

Memulihkan Sandi Email  

Untuk dapat mengisikan data prestasi mahasiswa, maka anda diwajibkan untuk memiliki email 

@student.uny.ac.id dan setiap mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta pasti memiliki email 

tersebut. Apabila anda lupa email atau kata sandi anda silahkan merujuk tautan berikut: 

http://registrasi.uny.ac.id/mahasiswa/resetpassemail dan mengisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai 

biodata diri. 

 

http://registrasi.uny.ac.id/mahasiswa/resetpassemail
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Integrasi Sistem Presma 

Untuk menjawab kemajuan IT globalisasi, UPT Pusat Komputer mengintegrasikan seluruh 

sistem informasi di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi satu kesatuan demi keakuratan dan 

efisiensi waktu. Data merupakan hal penting bagi kami, hubungan antar sistem A dengan sistem B 

saling terhubung sehingga akan menghasilkan data yang akurat. Sedangkan efisiensi waktu, sistem 

ini mengharuskan penggunanya menggunakan satu akun (Username dan Password) untuk seluruh 

sistem yang telah terhubung oleh SSO (Single Sign On). Portal terpadu Universitas Negeri 

Yogyakarta dapat diakses melalui laman http://www.unity.uny.ac.id 


