
Panduan “Update Status” di SINTAK Unika 

Berikut ini adalah cara melakukan Update Status di Sintak Unika 

1. Bukalah web browser dan arahkan ke alamat http://sintak.unika.ac.id/staff dan lakukan 

login dengan menggunakan NPP dan password. Apabila lupa password, bisa 

menghubungi MSI untuk melakukan reset password. 

 

2. Klik tombol Home untuk menuju ke halaman berikutnya. 

 

http://sintak.unika.ac.id/staff


3. Klik tombol “Update Status” 

 

4. Jika muncul peringatan seperti terlihat di sisi kiri atas gambar di bawah ini, silahkan klik 

tombol Allow untuk memperbolehkan web browser mengetahui lokasi dan kamera. 

 

5. Selanjutnya tekan tombol “Foto” untuk mengambil foto. Apabila pengambilan foto 

berhasil, maka foto akan diberi bingkai warna ungu. Jika pengambilan foto tidak berhasil, 

bisa tekan tombol F5 (laptop) untuk refresh atau menekan tombol Back pada web browser 

untuk kemudian kembali lagi ke halaman Update Status. 

 



6. Isian NPP akan terisi secara otomatis. Isilah Status Kesehatan Anda dengan pilihan Sehat, 

Sedang tidak enak badan, atau sakit. Informasi ini akan bermanfaat untuk tindak lanjut 

kesehatan ke faskes terdekat. 

7. Pastikan keterangan Lokasi tertulis lokasi sudah direkam untuk menghindari kesalahan 

pada saat menekan tombol Presensi.  

8. Selanjutnya isilah catatan aktivitas hari ini sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan. 

(untuk tenaga kependidikan, kolom ini akan muncul pada waktu presensi pulang pada 

pukul 13.30) 

9. Yang terakhir, tekan tombol “Presensi” untuk menyimpan kehadiran bekerja di rumah. 

 

CATATAN: 

✓ Tenaga kependidikan wajib melakukan 2 kali presensi yaitu pada pukul 07.30 dan pada 

pukul 13.30 sesuai SK Rektor. Apabila hanya melakukan 1x presensi saja, maka gunakan 

form cuti dan meminta persetujuan dari pimpinan untuk memastikan status presensi pada 

hari tersebut. 

✓ Dosen dan tenaga kependidikan yang hadir di kampus dan melakukan presensi melalui 

fingerprint, tidak perlu menggunakan Update Status. Apabila dosen yang sedang BDR 

tidak melakukan Update Status, maka gunakan form cuti dan meminta persetujuan dari 

pimpinan untuk memastikan status presensi pada hari tersebut. 

✓ Update Status tidak perlu dilakukan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur. 

 

  



Lampiran 1 

Cara Mengaktifkan Web Browser Chrome di Telepon Seluler/Laptop 

 

1. Pastikan Kamera di telepon seluler atau laptop telah berfungsi dan aktif 

2. Pastikan telepon seluler atau laptop telah terpasang web browser Google Chrome  

 

Catatan: Jika web browser selain Google Chrome tidak bisa berjalan, disarankan untuk 

menambahkan aplikasi Google Chrome 

3. Silahkan periksa pengaturan (Settings) di dalam Google Chrome untuk memastikan 

bahwa kamera dan lokasi telah diijinkan. 

Untuk Laptop / Komputer 

Klik tombol di ujung kanan atas google chrome dan pilih setting 

 

  



Pilih menu Privacy and Security di sebelah kiri, kemudian klik location di sebelah kanan dan 

pastikan setting menjadi ask before accessing / tanya dulu. Lakukan hal yang sama untuk 

kamera 

 

Untuk Android 

 

Klik tombol titik tiga di ujung dan pilih 

Settings 



 

Pilih menu “Site Settings” 

 

Pastikan untuk Location dan Camera 

diatur menjadi Ask First (tanya dulu) 

 

  



Lampiran 2 

Tahapan Update Status Menggunakan Ponsel  

dalam Gambar 

 

Langkah 1. Tekan Allow untuk 

mengaktifkan kamera 

 

Langkah 3. Isilah Status Kesehatan, 

aktivitas hari ini, dan tekan Presensi 

 

Langkah 2. Tekan Allow untuk 

mengaktifkan lokasi 

 

Langkah 4. Update Status selesai 

dilakukan 

  


