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1. Login melalui situs https://checkin.telkomuniversity.ac.id/auth/login  

Masukan username dan password seperti igracias. Kemudian klik tombol login.
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2. Berikut merupakan tampilan utama setelah mahasiswa berhasil login. Pilih presensi harian untuk

menyelesaikan prosespresensi.
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3. Setelah itu mahasiswa akan secara otomatis diarahkan ke halaman ini. Isi data diri,  

tempat tinggal serta data kesehatan secara lengkap.
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1. Mahasiswa dapat memilih status 
kehadiran. Jika status hadir maka
klik poin no 3 untuk melanjutkan
proses presensi.

2. Jangan lupa mengisi no darurat
yang bisa dihubungi, bersifat
wajib.

3. Jika status perkuliahan hadir
maka klik tombol “tambah data”.

Note : Jika status kehadiran “libur” 
maka langsung saja klik tombol
“selanjutnya”. 
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Setelah klik tombol tambah data, maka akan langsung diarahkan ke halaman ini

1. Untuk pengisian catatan perkuliahan diisi dengan nama mata kuliah atau ringkasan dari materi perkuliahan.

2. Jika dihari tersebut perkuliahan lebih dari satu mata kuliah, maka klik tombol tambah data untuk menambahkan. 
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2.   Setelah selesai mengisi tahapan data diri, maka mengisi untuk tahapan selanjutnya yaitu tempat tinggal

Pilih sesuai dengan yang
sedang anda tinggali saat ini



UserManual

• Jika anda bertempat tinggal di asrama, maka akan diarahkan ke halaman ini.

Isi sesuai dengan yang sedang anda tinggali saat ini.
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Semua poin wajib diisi
dengan sebenar-benarnya.
Untuk poin 1 dan 2 jika
jawabannya tidak maka
langsung klik tombol
selanjutnya.
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• Jika anda bertempat tinggal non asrama, dan memilih tinggal di kost/kontrakan, 

maka akan diarahkan ke halaman ini. Isi sesuai dengan yang sedang anda tinggali saat ini.
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Semua poin wajib diisi dengan
sebenar-benarnya.

1. Dalam pemilihan tempat tinggal
ada dua opsi, jika anda bertempat
tinggal di kost/kontrakan maka
halaman ini yang akan ditampilkan.

Untuk nomor 2 dan 3 jika
jawabannya tidak maka langsung klik
tombol selanjutnya.
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• Jika anda bertempat tinggal non asrama, dan memilih tinggal di Rumah Keluarga, 

maka akan diarahkan ke halaman ini. Isi sesuai dengan yang sedang anda tinggali saat ini.
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3.    Setelah selesai mengisi tahapan data diri dan tempat tinggal, 

maka mengisi untuk tahapan selanjutnya yaitu data kesehatan
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Jika anda dalam kondisi sakit, maka akan
diarahkan ke halaman ini.

1. Apabila kondisi kesehatan anda tidak
masuk dalam dua kategori yang tertera, 
maka klik pilihan lainnya.

2. Ada beberapa pilihan gejala yang 
tercantum, anda bisa klik lebih dari satu, 
jika tidak ada yang sesuai maka klik
lainnya.

3. Apabila jawabannya “iya” maka isi
kategori perjalanan dengan sebenar-
benarnya.

Note : Apabila kondisi kesehatan anda sehat
maka langsung saja klik tombol selanjutnya.
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Jika semua tahapan telah selesai di lalui, 

maka proses presensi anda telah berhasil, dan muncul halaman seperti ini



Thank You

Kampus Universitas Telkom
Jl. Telekomunikasi, Dayeuhkolot, Bandung, Indonesia 40257  

Telp. 62-22-756, Fax. 62-22-756 5200
Copyright © 2018–Direktorat Sistem Informasi


