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Apa itu SIPEMANIS ?
Sipemanis adalah website sistem informasi 
yang digunakan untuk membuat laporan 
pelayanan masalah teknis seperti : 
1. Email Institusi
2. Jaringan Internet Hotspot
3. Website Institusi

Aplikasi sipemanis saat ini hanya dapat 
digunakan oleh dosen dan mahasiswa 
dengan menggunakan user SIPA.



Cara menggunakan 
Aplikasi SIPEMANIS



Halaman Utama Website SIPEMANIS

Tampilan Halaman Komputer

Silahkan buka web browser di perangkat kamu, kemudian ketik 
alamat web SIPEMANIS yaitu : sipemanis.umrah.ac.id

Tampilan Halaman Smartphone



Login di Komputer
Untuk melakukan pengaduan silahkan 
tekan tombol Login disudut kanan atas

Login dengan menggunakan Akun SIPA



Login di Smartphone
Untuk di smartphone kamu bisa langsung meng-klik Tombol Lapor Pengaduan, atau 
meng-klik Tombol Tiga Garis di sudut kanan atas kemudian pilih menu Login.



Halaman Dashboard di Komputer
Berikut adalah tampilan halaman Dashboard di Komputer



Halaman Dashboard di Smartphone
Berikut adalah tampilan halaman Dashboard di Smartphone



Halaman Pengaduan
di Komputer

Untuk membuat pengaduan kamu dapat 
meng-klik tombol Lapor Pengaduan 

Kemudian akan masuk ke halaman 
pengaduan dan dilanjutkan menekan tombol 
Tambah Pengaduan



Halaman Pengaduan
di Smartphone

Untuk membuat 
pengaduan kamu 
dapat meng-klik 
tombol Lapor 
Pengaduan 

Kemudian akan 
masuk ke halaman 

pengaduan dan 
dilanjutkan 

menekan tombol 
Tambah 

Pengaduan



Form Pengaduan
Berikut adalah cara mengisi 
form pengaduan di Komputer :
1. kamu dapat mengisi 

kategori pelaporan 
terlebih dahulu terkait 
masalah yang akan kamu 
lapor

2. Kemudian kamu mengisi 
sub kategori

3. Mengisi detail masalah
4. Kirim bukti screenshoot 

permasalahan
5. Kemudian klik tombol 

Simpan



Form Pengaduan di Smartphone

Klik Tanda Panah Pilih Kategori Pelaporan

Pilih sub Kategori dan 
mengisi form, Pilih 
Kategori Pelaporan
kemudian klik simpan

Setelah klik simpan 
akan muncul notifikasi 
sukses seperti gambar 
dibawah



Status Pengaduan
di Komputer

Jika kamu sudah mengisi 
pengaduan , maka status 
pengaduan  
Apabila sudah di periksa oleh 
admin dan diteruskan ke 
petugas status akan menjadi 

Jika pengaduan telah selesai di 
eksekusi petugas akan berubah 
menjadi 
Jika kamu salah mengisi kategori 
dan salah file pendukung seperti 
bukti screenshoot maka laporan 
akan ditolak oleh admin dan 
status laporan menjadi 

BELUM DI KONFIRMASI

SEDANG DITANGANI

SELESAI

LAPORAN DITOLAK



Status Pengaduan di Smartphone

Jika kamu sudah mengisi 
pengaduan , maka status 
pengaduan  
Apabila sudah di periksa oleh 
admin dan diteruskan ke petugas 
status akan menjadi 

Jika pengaduan telah selesai di 
eksekusi petugas akan berubah 
menjadi 
Jika kamu salah mengisi kategori 
dan salah file pendukung seperti 
bukti screenshoot maka laporan 
akan ditolak oleh admin dan status 
laporan menjadi 

BELUM DI KONFIRMASI

SEDANG DITANGANI

SELESAI

LAPORAN DITOLAK

Untuk status pengaduan di smartphone kamu 
dapat menggeser layar hp kamu ke kanan 



NARA HUBUNG
Jika terdapat kendala atau masalah, kamu dapat mengunjungi kantor UPT. Pusat 

Teknologi Informasi dan Komputer (PTIK) di alamat berikut :

Alamat : Kampus UMRAH Senggarang, Jl. Politeknik, Tanjungpinang

Email : ictcentre@umrah.ac.id

Telp/Wa : Muhammad Naufal, S.T. : +62 822 6865 0497

  Solekhan, S.T. : +62 822 4281 4542

  Rini Hervianti Julia, S.T. : +62 822 8396 1050

mailto:ictcentre@umrah.ac.id
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