
BUKU PANDUAN

SISTEM INFOMASI BEASISWA ITENAS 4 TAHUN

1. Akses sistem informasi dengan membuka browser dan masukkan alamat website

https://bka.itenas.ac.id/beasiswa maka tampilan akan terlihat seperti gambar

dibawah.

Gambar 1 Tampilan beranda website beasiswa itenas

https://sikk.itenas.ac.id


2. Pilih Beasiswa
Setelah masuk pada halaman beranda, silahkan pilih beasiswa 4 tahun yang akan

didaftarkan yakni “Beasiswa Cahaya Itenas 2022” atau memilih beasiswa “anak

Guru SMA/MA/SMK” seperti pada Gambar berikut.

Gambar 2 Tampilan beasiswa itenas

Ketika beasiswa tersebut diklik, makan akan masuk pada halaman detail beasiswa,

yang akan menampilkan beberapa persyaratan beasiswa. Langkah selanjutnya

adalah silahkan klik tombol “Daftar Sekarang”.





3. Registrasi
Isikan form registrasi dengan sesuai pertanyaan, dan pastikan data terisi dengan

benar. Untuk data akun, dimohon untuk mengingat username beserta password

yang diisikan. Username merupakan email yang diinputkan pada registrasi.

Gambar 4 Tampilan Formulir Data Akun

Setelah menekan tombol next, pendaftar akan diarahkan ke form pengisian Data

Diri. Formulir data diri ini berisikan data-data mengenai profil pendaftar juga

riwayat sekolah saat di SMA/MA/SMK.



Gambar 5 Tampilan Formulir Data Diri

Selanjutnya akan masuk pada formulir bagian Data Orangtua pendaftar, dimohon

untuk diisi dengan sebenar-benarnya.





4. Login
Pada proses ini pengguna hanya perlu memasukkan username dan password

kemudian tekan login. Username menggunakan email yang telah didaftarkan pada

form registrasi sebelumnya.



Gambar 2 Tampilan halaman login.

5. Halaman Dashboard
Halaman utama yang akan ditampilkan utama, adalah halaman dashboard bagi

pengguna. Berisikan informasi panduan mendaftar beasiswa.

6. Menu Data Diri

Menu Data Diri merupakan halaman isian formulir pendaftar yang telah diisikan

sebelumnya pada proses registrasi. Menu Data Diri berguna untuk melakukan

pengeditan isi Data Diri, orang tua, dan wali.



Apabila melakukan perubahan pada data Halaman tersebut, maka silahkan dapat klik

tombol “Simpan Data” untuk melakukan perubahan dan data akan tersimpan.



7. Data Akademik

Pendaftar diwajibkan untuk mengisikan data akademik, yaitu mengisikan nilai rapor

dari semester 1-5 sesuai dengan form yang disediakan. Untuk jurusan IPA sewaktu di

SMA maka dapat submit nilai rapor semester 1-5 untuk mata pelajaran matematika,

fisika, dan kimia. Untuk jurusan IPS hanya dapat mendaftar Fakultas Arsitektur dan

Desain. Untuk SMK dapat memasukkan nilai mata pelajaran sesuai dengan

jurusannya.

8. Data Persyaratan
Menu Data Persyaratan ini merupakan kumpulan file persyaratan beasiswa yang akan

disubmit. Pendaftar wajib mengirimkan file syarat sesuai nama keterangan dan kolom

isian yang telah diisediakan. Ketika upload file, pendaftar dapat langsung mengklik

tombol tambah seperti pada gambar.



9. Data Rumah
Menu terakhir adalah menu untuk Data Rumah, dimana pendaftar dapat mengecek

kembali semua isian dari data rumah yang sudah diisikan saat proses registrasi.

Apabila ada perubahan/kesalahan maka dapat langsung diubah diisi dengan sesuai

lalu klik tombol “simpan data” untuk menyimpan perubahan data rumah.


