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PERKENALAN

Sekawan merupakan sistem yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan akademik pada 

tahun keempat pada kurikulum 2016 yang 

berjalan di Prodi Informatika Program Sarjana, 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam 

Indonesia. Sekawan memberikan fasilitas-

fasilitas kepada mahasiswa dalam menempuh 

kegiatan pembelajaran di tahun keempat.
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SEKAWAN



CARA PENGGUNAAN 

SEKAWAN
untuk Penjaluran
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LOGIN
1. Buka browser Anda dan ketikkan pada address bar lalu tekan Entersekawan-uii.id 

2. Pada halaman Sekawan, klik tombol “Login with Google” untuk login ke Sekawan. 

Anda akan diminta memasukkan username dan password email Anda. Gunakan 

akun email UII. Kemudian klik “Next” untuk melanjutkan proses.

3. Anda akan masuk pada halaman Pendaftaran Jalur. Pada pilihan Jalur terdapat 

lima penjaluran yang bisa dipilih. Setiap mahasiswa hanya bisa memilih satu 

penjaluran. Klik pada “Pilih jalur” dan pilih penjaluran yang ingin diikuti.
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PENJALURAN

1. Jika Anda memilih jalur Magang,  Anda akan disuguhkan form penjaluran  yang 

harus Anda isi.
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MAGANG

Catatan
Semua form 

harus terisi 

sebelum 

disimpan

2. Setelah semua form terisi, Anda klik tombol “Simpan”. Akan ditampilkan form 

yang sudah diisi sebelum disimpan untuk diverifikasi. Pastikan data yang 

diisikan sudah benar. Jika  data yang diisi sudah benar, klik tombol “Simpan” 

untuk menyimpan data dan untuk diverifikasi admin.

3. Setelah Anda simpan, akan muncul 

n o t i fi ka s i  ba hwa  A n d a  b e rh a s i l 

mendaftar. Anda akan diminta logout 

dan dapat login kembali setelah akun 

diverifikasi admin

! Akun yang sudah terdaftar tidak bisa diganti penjalurannya lagi



PENJALURAN

1. Jika Anda memilih jalur Penelitian, Anda akan disuguhkan form penjaluran  

yang harus Anda isi.
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Penelitian

Catatan
Semua form 

harus terisi 

sebelum 

disimpan

2. Setelah semua form terisi, Anda klik tombol “Simpan”. Akan ditampilkan form 

yang sudah diisi sebelum disimpan untuk diverifikasi. Pastikan data yang 

diisikan sudah benar. Jika  data yang diisi sudah benar, klik tombol “Simpan” 

untuk menyimpan data dan untuk diverifikasi admin.

3. Setelah Anda simpan, akan muncul 

n o t i fi ka s i  ba hwa  A n d a  b e rh a s i l 

mendaftar. Anda akan diminta logout 

dan dapat login kembali setelah akun 

diverifikasi admin

! Akun yang sudah terdaftar tidak bisa diganti penjalurannya lagi



PENJALURAN

1. Jika Anda memilih jalur Perintisan Bisnis Anda akan disuguhkan form 

penjaluran  yang harus Anda isi.
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Perintisan Bisnis

Catatan
Semua form 

harus terisi 

sebelum 

disimpan

2. Setelah semua form terisi, Anda klik tombol “Simpan”. Akan ditampilkan form 

yang sudah diisi sebelum disimpan untuk diverifikasi. Pastikan data yang 

diisikan sudah benar. Jika  data yang diisi sudah benar, klik tombol “Simpan” 

untuk menyimpan data dan untuk diverifikasi admin.

3. Setelah Anda simpan, akan muncul 

n o t i fi ka s i  ba hwa  A n d a  b e rh a s i l 

mendaftar. Anda akan diminta logout 

dan dapat login kembali setelah akun 

diverifikasi admin

! Akun yang sudah terdaftar tidak bisa diganti penjalurannya lagi



PENJALURAN

1. Jika Anda memilih jalur Kuliah Luar Negeri, Anda akan disuguhkan form 

penjaluran  yang harus Anda isi.
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Kuliah Luar Negeri

Catatan
Semua form 

harus terisi 

sebelum 

disimpan

2. Setelah semua form terisi, Anda klik tombol “Simpan”. Akan ditampilkan form 

yang sudah diisi sebelum disimpan untuk diverifikasi. Pastikan data yang 

diisikan sudah benar. Jika  data yang diisi sudah benar, klik tombol “Simpan” 

untuk menyimpan data dan untuk diverifikasi admin.

3. Setelah Anda simpan, akan muncul 

n o t i fi ka s i  ba hwa  A n d a  b e rh a s i l 

mendaftar. Anda akan diminta logout 

dan dapat login kembali setelah akun 

diverifikasi admin

! Akun yang sudah terdaftar tidak bisa diganti penjalurannya lagi



PENJALURAN

1. Jika Anda memilih jalur Pengabdian Masyarakat, Anda akan disuguhkan form 

penjaluran  yang harus Anda isi.
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Pengabdian Masyarakat

Catatan
Semua form 

harus terisi 

sebelum 

disimpan

2. Setelah semua form terisi, Anda klik tombol “Simpan”. Akan ditampilkan form 

yang sudah diisi sebelum disimpan untuk diverifikasi. Pastikan data yang 

diisikan sudah benar. Jika  data yang diisi sudah benar, klik tombol “Simpan” 

untuk menyimpan data dan untuk diverifikasi admin.

3. Setelah Anda simpan, akan muncul 

n o t i fi ka s i  ba hwa  A n d a  b e rh a s i l 

mendaftar. Anda akan diminta logout 

dan dapat login kembali setelah akun 

diverifikasi admin

! Akun yang sudah terdaftar tidak bisa diganti penjalurannya lagi



PENJALURAN

Jika Anda login kembali sebelum akun Anda diverifikasi, akan ada muncul 

notifikasi “Akun belum diaktivasi”. Anda akan diminta untuk logout.
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Pengisian Logbook dan Unggah Berkas
1. Setelah akun yang Anda kirimkan sudah diverifikasi. Anda dapat login 

kembali untuk melakukan pengumpulan berkas dan pengisian logbook.
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2. Buka browser Anda dan ketikkan pada address bar lalu tekan Entersekawan-uii.id 

3. Pada halaman Sekawan, klik tombol “Login with Google” untuk login ke Sekawan. 

Gunakan akun email UII.

4. Anda akan masuk pada halaman Logbook Harian. Akun yang sudah terverifikasi 

dapat mengakses beberapa menu seperti Berkas dan Logbook.



LOGBOOK

1. Pada Logbook Harian, klik tombol “Tulis Catatan” untuk menuliskan kegiatan 

selama melakukan penjaluran

2. Akan ditampilkan form logbook. Isikan tanggal, lokasi, dan kegiatan yang 

dilakukan. Jika data  sudah diisi, Anda klik tombol “Simpan” atau “Simpan dan 

Tambah Lagi”

Terdapat tiga tombol yaitu “Simpan”, “Reset”, dan “Simpan dan Tambah Lagi”

Untuk menghapus semua data yang diisi sebelum data 

disimpan

Untuk menyimpan data logbook kemudian Anda akan 

kembali ke halaman Logbook Harian

Untuk menyimpan data logbook tanpa Anda kembali ke 

halaman Logbook Harian setelah menyimpan
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LOGBOOK

Setelah mengisi Logbook, data akan tersimpan di Logbook Harian. Terdapat tiga 

opsi di tiap data logbook yaitu lihat, edit, dan hapus.

Lihat

Jika Anda klik tombol “Lihat”, akan ditampilkan data mengenai logbook 

yang ingin dilihat.

Edit

Jika Anda klik tombol “Edit”, akan ditampilkan data mengenai logbook 

yang ingin di-edit. Semua data bisa diubah. Jika sudah di-edit, klik tombol 

“Update” untuk menyimpan perubahan. 
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UNGGAH BERKAS
1. Pada menu Sekawan, pilih berkas 

kemudian klik “Berkas Penjaluran”.

Akan ditampilkan berkas-berkas yang perlu diunggah oleh mahasiswa. Klik 

tombol “Upload File”.

2.

Klik pada “Choose File” kemudian pilih file yang akan diunggah. Pastikan 

bahwa file yang diunggah berekstensi .pdf.  Kemudian klik “Open”

3.
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Anda akan melihat nama file sudah tertera. Klik tombol “Unggah Berkas” 

untuk mengunggah berkas.

4.



UNGGAH BERKAS

Tanda pada berkas yang sudah diunggah akan berubah menjadi tanda 

centang. Berkas yang sudah diunggah . Terdapat dua tidak bisa dihapus

tombol yaitu “Lihat File” dan “Upload Ulang”.

5.

Untuk melihat file yang sudah diunggah

Untuk mengganti file yang sudah diunggah sebelumnya 

dengan file baru
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LOGOUT

1. Anda klik Logout pada menu Sekawan.

3. Anda akan kembali pada halaman awal Sekawan.

2. Akan muncul notifikasi apakah Anda ingin keluar dari 

Sekawan. Klik “Logout” untuk melanjutkan proses
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