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PENDAHULUAN 

     Puji sukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya kita 

semua tetap diberi kesehatan ditengah kondisi perkuliahan jarak jauh seperti sekarang ini. 

Menigngat kita semua dalam kondisi yang harus mengharuskan kita semua tidak bertatap muka 

langsuung membuat kita semua tidak dapat bertemu dan menyapa satu sama lain. Namun, 

kondisi ini bukan merupakan sebuah hambatan kita sebagai mahasiswa yang seyogyanya 

senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat walaupun dalam kondisi online. Melihat kondisi yang 

belum bisa bertatap muka secara langsung sampai waktu yang belum bisa diketahui juga. Badan 

Eksekutif Mahasiswa STIKOM CKI sudah menjalani hamper satu periode masa jabatan ditahun 

2020 dan sampailah dipenghujung periode masa bakti BEM 2020/2021. Untuk melakukan 

regenerasi kepemimpinan BEM STIKOM CKI. Maka kami pun menggunakan metode online via 

aplikasi mobile android. Dimana mahasiswa dapat memilih dengan menggunakan aplikasi 

android yang sudah disediakan oleh BEM STIKOM CKI. Diharapkan mahasiswa dapat 

menggunakan hak suaranya dengan memilih pemimpin BEM STIKOM CKI yang sesuai dengan 

kriteria mahasiswa. 

 



PEMBAHASAN 

1. Proses Download Aplikasi 

Aplikasi dapat didownload pada link dibawah ini : 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bangkit.ckivote 

2. Proses Installasi 

Setelah mendownload, aplikasi dapat diinstall di handphone android versi kitkat keatas. 

Tidak dapat diinstall pada Apple atau IOS. 

3. Aplikasi CKI Vote dapat digunakan harus menggunakan akses internet 

4. Cara Penggunaan Aplikasi 

Setelah diinstall, aplikasi sudah dapat langsung digunakan sesuai prosedur yang berlaku: 

 Aplikasi CKI Vote hanya dapat digunakan oleh mahasiswa aktif dan terdaftar 

NIM nya di STIKOM CKI. 

 Aplikasi CKI Vote hanya dapat digunakan ketika pemilihan ketua BEM dengan 

jadwal yang sudah ditentukan oleh BEM STIKOM CKI. 

 Aplikasi CKI Vote hanya dapat digunakan dengan akses internet yang stabil. 

 Account User pada Aplikasi CKI Vote terformat sebagai berikut: 

Usernamenya menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Dengan format 

sebagai berikut: 

Username: 17110110026  

Passwordnya menggunakan Tanggal Lahir Mahasiswa dengan  format tanggal 

lahir dan 2 angka terakhir tahun lahir sebagai berikut: 

Contoh jika tanggal lahirnya 01 Januari 2000. 

Passwrod : 010100 
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 Jika Account User tidak berhasil masuk ataupun bermasalah, secepatnya 

hubungi ketua BEM STIKOM CKI: 

Nomor Whatsapp: 081297615961 (Wibawa Bangkit) 

Email BEM STIKOM CKI : bemstikomcki19@gmail.com 

 Setelah berhasil masuk. Mahasiswa dapat melihat kandidat dan detil data 

kandidat yang berupa visi dan misi serta program kerja dari masing-masing 

kandidat ketua BEM STIKOM CKI. 
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 Pada layout aplikasi pertama terdapat tanda garis 3 kebawah pada pojok 

kanan atas yang akan menunjukan kepada layout about aplikasi yang berguna 

untuk memberikan laporan jika terjadi masalah pada mahasiswa 

ataupun BUG pada aplikasi dengan mengunjungi social media yang tersedia 

atau mengirim pesan via Surel atau email seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 Pada layout pertama aplikasi (list kandidat ketua BEM), terdapat 2 

button/tombol yang berfungsi untuk beralih kepada layout voting dan 

layout realcount sementara. 

 

 

 

 



 Pada menu voting, mahasiswa diharuskan memilih kandidat ketua BEM 

dengan prosedur yang terlah ditetapkan sebagai berikut: 

a) Mahasiswa hanya dapat memilih 1 atau 2 dari 4 pilihan kriteria 

calon pemimpin. 

b) Mahasiswa hanya dapat melakukan validasi NIM dengan NIM 

yang sedang login sesuai account user masing-masing mahasiswa. 

c) Mahasiswa hanya dapat memilih 1 kandidat ketua BEM STIKOM 

CKI. 

d) Mahasiswa tidak diperkenankan untuk GOLPUT. 

e) Mahasiswa hanya dapat memilih dengan 1 kali kesempatan 

menggunakan hak suara dengan cara memilih kolom nomor urut 

pada aplikasi CKI Vote. 

f) Mahasiswa dpat melihat video orasi dari masing-masing kandidat 

ketua BEM STIKOM CKI dengan cara men TAP gambar dari 

masing-masing kandidat ketua BEM STIKOM CKI. 

 

 

 



 Setelah melakukan VOTING, mahasiswa dapat melihat hasil suara 

sementara atau hitung cepat hasil suara sementara sampai batas waktu 

yang berjalan telah berhenti atau habis. 

 Hasil Suara RESMI akan diumumkan disosial media BEM STIKOM 

CKI seminggu setelah ditutupnya jadwal voting yang terdapat pada layout 

realcount. 

 

 



PENUTUP 

    Aplikasi ini merupakan aplikasi CKI Vote yang berfungsi untuk memilih kandidat ketua BEM 

STIKOM CKI dengan sesuai kriteria masing-masing. Gunakan suara anda demi masadepan kita 

bersama. Sebaik baiknya pemimpin adalah pemimpin pilihan hati nurani pemilihnya. Demikian 

penjelasan tentang aplikasi CKI Vote, harapan kami mahasiswa dapat menggunakan hak 

suaranya dengan sebaik mungkin. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 

terimakasih. Salam hangat dari kami BEM STIKOM CKI 2020/2021. 


