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Latar 
Belakang

Sistem presensi pembelajaran saat ini masih 
manual menggunakan pencatatan di kertas.

Dibutuhkan data digital untuk memudahkan 
proses administrasi dan transparansi proses 
pembelajaran.

Data yang diperoleh nanti dapat 
dimanfaatkan untuk pelaporan, monitoring 
oleh orang tua/wali, IKITS, dan lainnya.

Dibutuhkan mekanisme presensi yang 
sederhana, minim biaya, dan memanfaatkan 
infrastruktur yang sudah ada.



Tujuan 
Aplikasi

Melakukan digitalisasi data kehadiran 
dosen dan mahasiswa di kelas 
perkuliahan baik yang dilakukan 
secara langsung maupun online.

Aplikasi ini tidak bertujuan untuk
meminimalisir kecurangan pada 
proses presensi.



Alur Dosen

Dosen

Membuat pertemuan
/tatap muka
(jika belum)

Mengisi topik
perkuliahan (jika

belum)

Set kehadiran
dosen

Memberikan 6-digit 
kode akses atau QR-
code ke mahasiswa

Melaksanakan
perkuliahan

Meminta mahasiswa
mengisi berita acara 

perkuliahan



Alur Mahasiswa

Mahasiswa

Memilih
kelas dan 

pertemuan

Memasukkan 6-digit kode
akses (web)

Mengisi berita
acara 

perkuliahan

Mengikuti
perkuliahan

Hadir

Memilih
kelas dan 

pertemuan

Mengunggah scan 
surat sakit/surat ijin

Ijin/Sakit

Scan QR Code 
(web/mobile)



Prasyarat

TU Akademik set dosen pengampu 
(individu maupun team teaching) 
di SI Akademik.

TU Akademik memasukkan jadwal 
dan ruangan yang sesuai di SI 
Akademik.

TU Akademik memasukkan jumlah 
rencana perkuliahan di SI 
Akademik.



Membuka Aplikasi Presensi (Web)

• Kunjungi https://presensi.its.ac.id

• Jika belum login maka akan diarahkan ke 
my.its.ac.id

• Login menggunakan username dan 
password myITS (Integra)

https://presensi.its.ac.id/


Tampilan Aplikasi untuk 
Dosen



1. Dashboard Dosen



2. Melihat Jadwal Mengajar Dosen



3. Melihat Daftar Kelas Diampu

Tekan tombol Tatap Muka



4. Melihat Pertemuan Per Kelas
Untuk membuat banyak
pertemuan sekaligus sesuai
rencana kuliah.

Untuk membuat
satu pertemuan
saja.

Mengedit detail 
tiap pertemuan

Melihat presensi
mahasiswa

Melihat kode akses
/ QR-code

Set kehadiran dosen



5. Menambah Pertemuan



6. Menampilkan Kode akses/QR-Code

Kode akses berlaku sampai jam kuliah
berakhir sesuai dengan data pertemuan.

Kode akses dan QR bisa diganti tanpa
mengubah waktu berakhir.



7. Melihat 
Presensi 
Kuliah 

Dosen bisa melakukan presensi mahasiswa secara manual. Bisa
digunakan ketika ada mahasiswa lupa presensi atau dalam kondisi
mahasiswa tidak dapat menggunakan device.



8. Melihat Berita Acara



Tampilan Aplikasi untuk 
Mahasiswa



1. Dashboard 
Mahasiswa



2. Jadwal 
Perkuliahan



3. Kehadiran Mahasiswa



4. Memasukkan Kode Akses atau Scan QR



5.  Ijin/Sakit



6. Memasukkan Berita Acara



Hambatan yang mungkin terjadi

• Akses internet di ruang kelas lambat. Disarankan menggunakan akses internet 
selular.



Terima Kasih


