CARA RESET PASSWORD SIMAK UNIVERSITAS KHAIRUN
Cara ini hanya akan bisa dipakai jika:
1. User yang bersangkutan, sudah pernah mengedit data user dengan meng-update data email.
2. Email yang dimasukkan masih aktif dan bisa dibuka.
Caranya adalah:
1. Buka halaman pertama SIMAK di alamat www.simak-unkhair.com
2. Pada sebelah bawah form Login, terdapat tulisan “Lupa Password..?? Klik Disini” seperti
Gambar 1.

Gambar 1 Halaman Login
3. Silahkan klik bagian tersebut, dan akan diarahkan pada halaman berikutnya seperti pada
Gambar 2. Silahkan isi NIDN (bagi dosen), NPM (bagi mahasiswa) atau username-nya
masing-masing bagi jenis user yang lain. (Gambar 2)

masukkan NIDN

Gambar 2 Halaman input username
4. Selanjutnya klik tombol “Reset Password”. Kemudian akan muncul halaman informasi yang
memberitahukan bahwa password terbaru sudah dikirim ke email. (Gambar 3)
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Gambar 3 Pemberitahun bahwa Password sudah dikirim

5. Selanjuntnya, silahkan buka email yang dipakai, dan periksa Inbox untuk mengecek email
yang masuk. Contohnya seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 Email reset Password yang sudah masuk
6. Kelihatan pada Gambar 4, bahwa email dengan Subjek email “Reset_Password” sudah
masuk di Inbox.
Catatan:
Terkadang, email yang dikirim oleh SIMAK, tidak masuk ke Inbox tetapi ke Spam.
Sehingga jika Anda sudah melakukan reset seperti pada langkah sebelumnya, dan
ternyata tidak ada email yang masuk di Inbox, silahkan cek di bagian “Spam” (lihat
gambar 4).
7. Silahkan buka email tersebut. Isi email berisi password terbaru. Lihat Gambar 5.
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Gambar 5 Isi email dari SIMAK
8. Seperti pada Gambar 5, password terbaru yang diberikan oleh sistem adalah rhGLi7f0p, akan
tetapi password ini tidak bisa langsung digunakan. Karena belum aktif.
9. Untuk mengaktifkannya, klik pada tulisan “Aktivasi Password Baru” yang berwarna biru.
10. Hasilnya, akan muncul pemberitahuan seperti pada Gambar 6.

Gambar 6 Reset Password telah berhasil
11. Password baru siap dipakai.
Catatan:
Untuk memakai password tersebut, sedapat mungkin tidak melakukan copy+paste.
Sebab sering ditemui kasus, saat men-copy terkadang bukan Cuma password yang
terdiri dari huruf+angka yang dicopy tetapi juga ikut tercopy “spasi”.
Sehingga disarankan untuk mengetik secara manual saja.

Bagi rekan Dosen atau Mahasiswa yang sudah lupa password tapi belum sempat update email (yang
berarti password baru tidak bisa dikirim ke email) SOLUSInya adalah:
1. Silahkan membuat email baru jika belum punya email
2. Serahkan email tersebut ke Ketua Prodi atau TU untuk di-update-kan datanya.
3. Nanti Prodi atau TU akan meng-update data melalui menu Master Mahasiswa (jika
mahasiswa) atau menu Master Dosen (jika dosen).
4. Silahkan cari data yang bersangkutan, bisa dengan memasukkan nama atau NIDN/NPM pada
kotak pencarian. Selanjutnya silahkan datanya di edit

