
PETUNJUK PENGISIAN TAHAPAN REKOMENDASI OLEH CALON PESERTA 

1. Pada salah satu timeline pendaftaran, calon peserta akan menemukan tahapan rekomendasi. 
Tahapan berwarna kuning menunjukkan bahwa tahapan belum dilakukan. Klik tahapan 
Rekomendasi kemudian sistem akan mengarahkan pada halaman selanjutnya. 

 

2. Untuk mengisikan data pemberi rekomendasi, klik tombol edit. 

 

3. Pada halaman edit, isikan data: 
- Nama: nama pemberi rekomendasi lengkap dengan gelar; 
- Alamat Email: gunakan alamat email pemberi rekomendasi yang aktif dan guna 

kelancaran pengiriman email kepada rekomendator tidak disarankan menggunakan email 
dengan domain institusi, silakan menggunakan email dengan domain google atau yahoo; 

- No.Telp: gunakan nomor telepon pemberi rekomendasi yang aktif; 

Semua data diatas wajib diisi, apabila ada salah satu data tidak diisi atau tidak lengkap akan 
muncul warning. Setelah mengisi data pemberi rekomendasi, klik tombol Simpan. Secara otomatis 
sistem akan mengirimkan email permohonan rekomendasi kepada pemberi rekomendasi. Calon 
peserta boleh mengajukan permohonan rekomendasi lebih dari satu kali, selama pemberi 
rekomendasi belum mengisikan rekomendasi. 

 

4. Apabila ingin mengganti pemberi rekomendasi (karena pemberi rekomendasi yang ditunjuk tidak 
segera memberikan rekomendasi), calon peserta dapat mengubah data pemberi rekomendasi 
yang lama dengan cara klik tombol edit kemudian isikan data pemberi rekomendasi yang baru 
kemudian klik tombol Simpan. 



 

5. Calon peserta menghubungi pemberi rekomendasi untuk memantau email permohonan 
rekomendasi yang telah dikirim dan tunggu hingga status rekomendasi berubah. Calon peserta 
tidak dapat mengubah data pemberi rekomendasi apabila rekomendasi telah diberikan. 

 

6. Apabila kedua rekomendasi telah diberikan, warna tahapan Rekomendasi berubah menjadi hijau 
yang menunjukkan tahapan telah selesai dilakukan. Calon peserta dapat melanjutkan tahapan 
pendaftaran berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN TAHAPAN REKOMENDASI OLEH PEMBERI REKOMENDASI 

1. Periksa email yang masuk kemudian klik pada email dengan subjek [Rekomendasi UM] 

 

2. Klik link rekomendasi yang tertera pada email. 

 
3. Isikan kode captcha yang sesuai kemudian klik tombol Login. Apabila captcha yang diisikan tidak 

sesuai, muncul warning. 

 

4. Selanjutnya muncul halaman preview data calon peserta yang akan diberi rekomendasi dan isian 
rekomendasi. Untuk mengisikan rekomendasi klik tombol edit.  

 



5. Isikan seluruh data rekomendasi. Tanda bintang (*) menunjukkan data wajib diisi. Setelah selesai 
mengisi data rekomendasi klik tombol Simpan. Pemberi rekomendasi hanya diberikan 
kesempatan mengisikan data rekomendasi 1 (satu) kali saja (data yang sudah disimpan tidak dapat 
diubah). 

 

6. Pemberi rekomendasi tidak dapat mengisikan rekomendasi apabila calon peserta telah mengganti 
email pemberi rekomendasi yang ditunjuknya atau calon peserta telah mengunci data pendaftaran. 
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