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PENDAHULUAN
Aplikasi Presensi dengan URL Http://presensi.umrah.ac.id merupakan 
aplikasi presensi untuk seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang ada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
Sistem presensi ini terhubung dengan Mesin scan wajah fingerspot 
yang ada di UMRAH, sehingga data yang ada di aplikasi maupun di 
mesin scan fingerSpot saling terhubung. Aplikasi presensi.umrah.ac.id 
memudahkan dalam presensi pada masa pandemi saat ini, tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan WFH (Work 
From Home) dapat melakukan presensi di tempat tinggal 
masing-masing.



Alamat URL Aplikasi Presensi
Buka Web Browser di Laptop / PC atau Smartphone seperti Chrome atau microsoft edge 
dengan URL  presensi.umrah.ac.id , berikut adalah tampilan url dari aplikasi presensi

Melalui Laptop / PC

Melalui SmartPhone



Halaman Login Aplikasi
Setelah membuka url dari aplikasi presensi akan masuk ke Halaman login 

Halaman Login Laptop Halaman Login Smartphone



Login Aplikasi

Setelah masuk di halaman login , 
silahkan isi 
Username :
PNS : NIP
PPPK : NIP3K
Dosen Non PNS : NIDN
Tenaga Kontrak : NIK Kepegawaian
Password : Sama seperti password wifi 
yang didaftarkan pada saat perekaman 
data absensi

Setelah mengisi form kemudian klik 
tombol Masuk. 



Username dan Password Salah

Jika Username dan password yang 
diinputkan salah , akan muncul 
pemberitahuan seperti berikut



Melakukan Presensi Kedatangan
Setelah melakukan login anda akan masuk kehalaman utama. Terdapat tombol 
Absen Datang , Silahkan Klik Tombol tersebut



Mengisi Rencana Kerja
Jika telah menekan tombol 
absen kedatangan , selanjutnya 
akan muncul pop-up untuk 
rencana kerja hari ini seperti 
berikut
Setelah mengisi rencana kerja, 
kemudian klik Save Changes



Presensi Berhasil
Setelah selesai mengisi rencana kerja 
maka akan ada pemberitahuan presensi 
berhasil , dan tabel Presensi Hari Ini akan 
terisi keterangan presensi kita hari ini.



Melakukan Presensi Pulang
Untuk melakukan presensi pulang , terlebih dahulu login seperti melakukan presensi 
datang , kemudian akan muncul halaman utama seperti berikut , anda dapat 
menekan tombol absen pulang



Mengisi Realisasi Kerja
Setelah menekan tombol absen pulang, anda akan di arahkan ke pop-up isian realisasi kerja 
hari ini, setelah mengisi realisasi kerja hari ini kemudian tekan tombol Save Changes



Presensi Pulang Berhasil
Setelah menekan tombol Save Changes , anda akan kembali ke halaman awal kemudian 
terdapat pemberitahuan Presensi Berhasil, Rencana Kerja dan Realisasi Kerja hari ini akan 
muncul di halaman depan



MENU RIWAYAT PRESENSI
Pada menu ini terdapat riwayat presensi kita, anda dapat mencari tanggal dan rentang 
waktu absensi yang anda inginkan kemudian klik tombol kaca pembesar, anda juga dapat 
Print Out riwayat presensi anda di pojok kanan atas dengan mengklik tombol printer



Hasil Riwayat Presensi
Berikut adalah hasil pencarian dari menu riwayat presensi



Menu Ganti Password
Pada aplikasi presensi , terdapat menu Reset password yang memungkinkan 
anda untuk mereset password pribadi. 



Cara Mengganti Password
Untuk Mengganti Password , pertama anda dapat mengisi password lama anda, 
kemudian ketikkan password baru yang akan digunakan, selanjutnya , isi konfirmasi 
password sesuai password baru yang diinginkan kemudian klik Submit.



Form Ganti Password
Halaman Ganti Password di Laptop Halaman Ganti Password di Smartphone



NARA HUBUNG
► Jika terdapat kendala atau masalah, anda 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

 *Arief Syafutra : +62 856 6110 476

mailto:ictcentre@umrah.ac.id


Terima Kasih


