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unisayogya.ac.id

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Academic

Indonesia

Daftar sub domain:



Bagian 1

 SIMPTT MAHASISWA 
Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 

Mahasiswa



Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 
(SIMPTT) Mahasiswa

 Alamat:

sim.unisayogya.ac.id/simptt-mahasiswa

 Platform:
Web

 Isi:
Data transaksional mahasiswa

 Nama User: NIM
Mahasiswa – saat registrasi
Orang Tua – ditanyakan ke PA



SIMPTT Mahasiswa – Data 
Akademik (1)

  1. KRS Mandiri Sesuai Paket
  2. KRS Non Paket Apabila Tidak Sesuai Paket

KRS Sesuai Jadwal



SIMPTT Mahasiswa – Data 
Akademik (2)

Jadwal Kuliah, Rekap Kehadiran, Kalender 
Akademik, KHS, Transkrip Nilai



SIMPTT Mahasiswa – 
Yudisium Wisuda



SIMPTT Mahasiswa – Data 
Perpustakaan

History Peminjaman, Pencarian Pustaka,
Digital Library



SIMPTT Mahasiswa – Data 
Keuangan

Tagihan Keuangan, History Pembayaran,
Daftar Tunggu Tagihan



SIMPTT Mahasiswa – Data 
Kemahasiswaan

Biodata Mahasiswa,
Pendataan Rekam Jejak



Bagian 2

 E Learning 
Belajar dan Mengerjakan Tugas Secara Online



E Learning

 Alamat:
elearning.unisayogya.ac.id  luar jaringan 
UNISA
local.elearning.unisayogya.ac.id  dalam 
jaringan UNISA

 Platform:
Web

 Isi:
Download materi, Penugasan, Quiz/Ujian



Elearning – Download Materi



Elearning – Penugasan



Elearning – Quiz/Ujian



Bagian 3

 RSS Reader 
Update Informasi Secara Otomatis



RSS Reader – Instal Android
 Cari dan Instal Flym News Reader (dibuat oleh 

Frederic Julian) di Play Store

 Buka Flym News Reader

 Buka menu dan tekan simbol + untuk 
menambah feed

 Pilih Add a custom feed or search for one

 Masukkan alamat 
http://www.unisayogya.ac.id/feed

 Tekan OK untuk menyimpan



RSS Reader – Instal iPhone
 Cari dan Instal Simply RSS (dibuat oleh Tom 

Lake) di App Store

 Buka Simply RSS

 Tekan menu Edit, kemudian hapus semua 
alamat yang ada dengan menekan tombol -

 Tekan simbol + untuk menambah feed

 Beri judul dan masukkan alamat 
http://www.unisayogya.ac.id/feed/rss2

 Tekan Verify, kemudian tekan tombol Done 
untuk menyimpan



RSS Reader – Wajib 
Dipantau

 Web prodi: lihat di

format:

https://[alamat web]/feed 



Bagian 4

Internet



Internet – Etika Media 
Sosial Netizmu

Al Qur’an, As Sunah
PP Muhammadiyah
Peraturan-perundangan 
Kode etik jurnalistik

Islam
Muhammadiyah

Ujaran kebencian
Permusuhan, 
Informasi bohong (hoax) 
Tindakan provokatif 
Segala yang terlarang secara syar’i

Silaturahmi
Tukar informasi 
Tabayun (klarifikasi)
Saling mengingatkan
Meminta maaf

 Dasar  Don’t 

 Dakwah  Do 







Internet Lambat?

 Jumlah Pengguna

 Download Accelerator

 Sinyal

 Modem / WiFi

 Virus, Trojan, Malware



Internet Lambat? (2)

Bandwidth tidak seimbang
Alat jaringan rusak
Data Besar
Kualitas Alat
Perubahan struktur jaringan



Terima
   Kasih

Core Values
@PRIME

Iman-Ilmiah-Amaliah
Amanah

Profesional
Moralitas
Excelent
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Domain

unisayogya.ac.id

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Academic

Indonesia

Daftar sub domain:

➢-Domain adalah nama untuk mengidentifikasi 

kumpulan web;
➢-Analogi: nama keluarga, misalnya: nasution, ada 

abdul haris nasution, darmin nasution, dan 

sebagainya;
➢-Begitu juga dengan domain, terdapat 

www.unisayogya.ac.id (web resmi), 

elearning.unisayogya.ac.id (elearning), 

akademik.unisayogya.ac.id (akademik), dan 

sebagainya
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Bagian 1

 SIMPTT MAHASISWA 
Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 

Mahasiswa

SIMPTT Sistem Informasi Manajemen Perguruan 

Tinggi Terpadu (SIMPTT) adalah sebuah sistem 

untuk memasukkan dan mengolah data untuk 

menjadi sebuah informasi untuk kegiatan manajemen 

di Perguruan Tinggi yang terdiri dari beberapa sistem 

informasi yang datanya tersimpan ke dalam sebuah 

basis data dan saling terhubung satu sama lain.
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Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 
(SIMPTT) Mahasiswa

 Alamat:

sim.unisayogya.ac.id/simptt-mahasiswa

 Platform:
Web

 Isi:
Data transaksional mahasiswa

 Nama User: NIM
Mahasiswa – saat registrasi
Orang Tua – ditanyakan ke PA

Alamat simptt-mahasiswa adalah 

sim.unisayogya.ac.id/simptt-mahasiswa. Simptt-

mahasiswa merupakan sebuah sistem untuk 

mahasiswa selama perkuliahan. Sistem ini berbentuk 

web, sehingga dapat dibuka di mana saja dan 

menggunakan browser apa saja, seperti internet 

explore, google chrome, mozilla firefox dan 

sebagainya. Gunakan NIM sebagai nama user. 

Kemudian password untuk mahasiswa didapat ketika 

registrasi, sedangkan untuk orang tua dapat 

ditanyakan ke dosen Pembimbing Akademik
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SIMPTT Mahasiswa – Data 
Akademik (1)

  1. KRS Mandiri Sesuai Paket
  2. KRS Non Paket Apabila Tidak Sesuai Paket

KRS Sesuai Jadwal

➢-Sebelum melakukan perkuliahan, mahasiswa 

diwajibkan melakukan KRS secara mandiri dan 

online. Terdapat 2 jenis KRS, yaitu KRS paket sesuai 

dengan kebijakan prodi dan KRS non paket untuk 

mengambil matakuliah yang tidak dipaketkan.
➢-Mahasiswa diharapkan memperhatikan 

pengumuman di web dan jadwal yang tercantum di 

bagian bawah. Perhatikan paket atau tidak.
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SIMPTT Mahasiswa – Data 
Akademik (2)

Jadwal Kuliah, Rekap Kehadiran, Kalender 
Akademik, KHS, Transkrip Nilai

➢-Setelah melakukan KRS, maka mahasiswa dapat 

melihat jadwal perkuliahan, yaitu kapan kuliah, di 

ruang, diajar oleh dosen siapa. Selain itu, mahasiswa 

juga dapat melihat kalender akademik.
➢-Setelah ujian akhir, mahasiswa dapat melihat Kartu 

Hasil Studi yang merupakan nilai pada semester 

tertentu dan Transkrip Nilai yang merupakan nilai 

terbaik selama kuliah



SIMPTT Mahasiswa – 
Yudisium Wisuda

Form ini digunakan untuk mendaftar Yudisium, 

Syarat Lulus Yudisium dan mendaftar Wisuda. 

Kelulusan ditentukan oleh sidang yang dilakukan 

oleh Program Studi. Untuk setiap tahapan tidak boleh 

ada tanda silang. Jika masih ada tanda silang, maka 

disediakan petunjuk untuk menyelesaikannya dan 

dilakukan secara online.
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SIMPTT Mahasiswa – Data 
Perpustakaan

History Peminjaman, Pencarian Pustaka,
Digital Library

Peminjaman dan pengembalian pustaka dilakukan 

melalui simptt-perpustakaan, bukan di simptt-

mahasiswa. Pada simptt-mahasiswa hanya terdapat 

fasilitas untuk melihat pustaka apa yang pernah atau 

sedang dipinjam, melihat denda apabila terlambat 

mengembalikan, mencari pustaka yang ada di 

perpustakaan UNISA dan melihat pustaka digital 

(digital library).
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SIMPTT Mahasiswa – Data 
Keuangan

Tagihan Keuangan, History Pembayaran,
Daftar Tunggu Tagihan

Mahasiswa membayar melalui bank berdasarkan 

tagihan yang dikeluarkan oleh UNISA, bisa melalui 

teller, atm dan cara lainnya. Pembayaran tidak 

(sekali lagi tidak) dilakukan dengan transfer. Setelah 

membayar, tagihan akan hilang dari menu tagihan 

keuangan dan berpindah ke menu history 

pembayaran. Mahasiswa juga dapat melihat 

pembayaran terjadwal melalui menu daftar tunggu 

tagihan yang akan keluar sesuai waktunya
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SIMPTT Mahasiswa – Data 
Kemahasiswaan

Biodata Mahasiswa,
Pendataan Rekam Jejak

Mahasiswa diwajibkan mengisi data pada menu 

biodata mahasiswa dengan valid, yaitu sesuai fakta 

dan up to date. Beberapa data akan dikirimkan ke 

DIKTI untuk dilaporkan sebagai kontrol terhadap 

mahasiswa (untuk menghindari ijazah palsu). Apabila 

mahasiswa memiliki pengalaman organisasi, prestasi 

non-akademik, dan sebagainya dapat dimasukkan di 

menu pendataan rekam jejak dengan menunjukkan 

bukti.
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Bagian 2

 E Learning 
Belajar dan Mengerjakan Tugas Secara Online

Elearning adalah sebuah sistem pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran berbasis elektronik.
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E Learning

 Alamat:
elearning.unisayogya.ac.id  luar jaringan 
UNISA
local.elearning.unisayogya.ac.id  dalam 
jaringan UNISA

 Platform:
Web

 Isi:
Download materi, Penugasan, Quiz/Ujian

Elearning UNISA dapat dibuka melalui alamat 

elearning.unisayogya.ac.id jika dibuka dari luar 

jaringan UNISA dan local.elearning.unisayogya.ac.id 

jika dibuka dari dalam jaringan UNISA. Elearning 

UNISA berbasis web, sehingga dapat dibuka di mana 

saja dan menggunakan browser apa saja, seperti 

internet explore, google chrome, mozilla firefox dan 

sebagainya. Mahasiswa dapat men-download materi, 

mengerjakan penugasan & mengerjakan quiz/ujian
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Elearning – Download Materi

Mahasiswa dapat men-download materi atau modul 

yang sudah disediakan oleh pengampu matakuliah, 

sehingga mahasiswa tidak perlu mencari atau 

meminta materi perkuliahan ke pengampu 

matakuliah. Elearning juga digunakan untuk 

mengganti buku agar pembelajaran lebih ramah 

terhadap lingkungan
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Elearning – Penugasan

Mahasiswa mengerjakan penugasan melalui 

elearning, sehingga tidak perlu mengirimkan email 

tugas ke pengampu matakuliah. Penugasan dapat 

diberikan batas waktu, kapan tugas ditutup 

pengirimannya (dapat dilihat pada tanggal yang 

tercantum pada due date), sehingga mahasiswa 

memperhatikan waktu akhir penugasan agar tugas 

dapat dikirimkan. Selain itu, mahasiswa dapat 

melihat nilai dari tugasnya.
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Elearning – Quiz/Ujian

Mahasiswa dapat mengerjakan quiz/ujian pada waktu 

yang telah ditentukan. Setiap quiz dapat diberikan 

waktu pengerjaan, misalnya 120 menit. Setiap nomor 

soal dapat diacak dan setiap opsi dapat diacak. Nilai 

bisa langsung ditampilkan atau tidak. Ada quiz/ujian 

yang hanya dapat dikerjakan pada ruang tertentu. 

Semua ditentukan oleh pengampu matakuliah 

masing-masing.
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Bagian 3

 RSS Reader 
Update Informasi Secara Otomatis

RSS Reader adalah perangkat lunak yang diciptakan 

untuk membaca informasi terbaru dari suatu web. 

Jika biasanya untuk mendapatkan informasi 

pengguna harus aktif membuka web, jika tidak 

membuka maka tidak mendapatkan informasi, maka 

dengan RSS reader ini informasi dikirim ke 

pengguna, sama seperti ketika pengguna 

mendapatkan sms atau pesan melalui whatsapp dan 

sejenisnya
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RSS Reader – Instal Android
 Cari dan Instal Flym News Reader (dibuat oleh 

Frederic Julian) di Play Store

 Buka Flym News Reader

 Buka menu dan tekan simbol + untuk 
menambah feed

 Pilih Add a custom feed or search for one

 Masukkan alamat 
http://www.unisayogya.ac.id/feed

 Tekan OK untuk menyimpan
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RSS Reader – Instal iPhone
 Cari dan Instal Simply RSS (dibuat oleh Tom 

Lake) di App Store

 Buka Simply RSS

 Tekan menu Edit, kemudian hapus semua 
alamat yang ada dengan menekan tombol -

 Tekan simbol + untuk menambah feed

 Beri judul dan masukkan alamat 
http://www.unisayogya.ac.id/feed/rss2

 Tekan Verify, kemudian tekan tombol Done 
untuk menyimpan
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RSS Reader – Wajib 
Dipantau

 Web prodi: lihat di

format:

https://[alamat web]/feed 

Setiap mahasiswa wajib memantau RSS dari UNISA 

(https://www.unisayogya.ac.id/feed), akademik 

(https://akademik.unisayogya.ac.id/feed) dan prodi 

masing-masing (lihat di  untuk mengetahui alamat 

web prodi masing-masing). Adapun format penulisan 

alamat RSS adalah [ https | titik dua | garis miring | 

garis miring | alamat web | garis miring | feed ]
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Bagian 4

Internet

Internet merupakan suatu kebutuhan yang 

sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan 

pada era modern seperti sekarang ini. 

Terkadang mahasiswa lebih memilih 

mengurangi makannya agar dapat membeli 

paket internet. Dengan internet, maka 

informasi mudah untuk diakses dan 

disebarluaskan. PDSI bertanggung jawab 

dengan konektivitas internet di kampus, tapi 

bukan koneksi internet pribadi.



Internet – Etika Media 
Sosial Netizmu

Al Qur’an, As Sunah
PP Muhammadiyah
Peraturan-perundangan 
Kode etik jurnalistik

Islam
Muhammadiyah

Ujaran kebencian
Permusuhan, 
Informasi bohong (hoax) 
Tindakan provokatif 
Segala yang terlarang secara syar’i

Silaturahmi
Tukar informasi 
Tabayun (klarifikasi)
Saling mengingatkan
Meminta maaf

 Dasar  Don’t 

 Dakwah  Do 

➢-Berlandaskan pada al Quran dan as Sunnah, kebijakan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, peraturan perundangan dan 

kode etik jurnalistik
➢-Berdakwah dengan membela, menjaga nama baik & 

mendukung agama Islam dan Muhammadiyah sebagai 

gerakan dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid. 
➢-Dilarang melakukan ujaran kebencian, menyebarkan 

permusuhan berdasarkan SARA, , informasi bohong (hoax), 

manipulasi berita, tindakan provokatif dan segala yang 

terlarang secara syar’i (melakukan ghibah, fitnah, namimah, 

bullying, pornografi, kemaksiatan, dsb)
➢-Menjadikan media sosial sebagai wahana silaturahmi, 

menjaga ukhuwah, tukar informasi, tabayun (klarifikasi), 

saling mengingatkan, menasehati dengan etika yang tinggi, 

sanggup mengoreksi dan meminta maaf



➢-Penghematan energi dilakukan dengan cara 

seperti membeli peralatan yang hemat energi, 

menghidupkan peralatan seperlunya, 

mematikan peralatan ketika tidak digunakan, 

meniadakan kebocoran (air dan listrik), 

mengatur penggunaan ruang (menghindari 

korupsi penggunaan ruangan)
➢-Penggunaan kertas dapat dikurangi dengan 

cara membudayakan soft copy mulai dari 

pembuatan, revisi hingga penyimpanan. 

Selain itu, proses pembelajaran juga dapat 

dialihkan ke soft copy atau dengan sistem, 

termasuk ujian dan buku-buku.



➢-Bijaksana: (1) Tidak memakai download accelerator, 

suatu alat untuk membantu mempercepat proses 

download, tetapi merugikan rekan sesama pengguna 

internet; (2) Tidak melakukan kejahatan, seperti: 

pencurian identitas, pencurian kartu kredit (carding), 

pembobolan (cracking), penipuan (phising), dan 

sebagainya; (3)Tidak melakukan pembajakan, pembajakan 

sama dengan pencurian, asli dilihat dari lisensi, bukan dari 

CD asli atau tidak. Banyak software gratis sebagai 

alternatif, misal: Libre Office alternatif dari Ms Office; 

PSPP alternatif dari SPSS; Ubuntu, Mac OS alternatif dari 

Windows
➢-Cerdas: Mencari informasi untuk dipelajari dan hasil 

pembelajaran dalam bentuk publikasi di bagikan kepada 

orang lain
➢-Sehat: Bebas virus dan malware lainnya



Internet Lambat?

 Jumlah Pengguna

 Download Accelerator

 Sinyal

 Modem / WiFi

 Virus, Trojan, Malware

➢-Banyak pengguna yang memakai jaringan internet pada 

waktu yang bersamaan. Gunakan internet di luar jam 

sibuk atau berpindah koneksi jaringan WiFi
➢-Ada pengguna yang menggunakan Download 

Accelerator. Cari orangnya dan nasehati supaya tidak 

memakai download accelerator
➢-Pilih WiFi yang paling kuat sinyalnya. Bisa jadi antara 

pengguna dan hotspot terhalang sesuatu, misalnya 

tembok, maka segera cari tempat yang tidak terhalang
➢-Apabila pengguna mengakses web institusi, maka 

gunakanlah jaringan/WiFi internal institusi, jangan 

menggunakan modem
➢-Perangkat (komputer, hp, dll) terserang virus, trojan dan 

malware lainnya. Bisa jadi yang terkena virus adalah 

rekan sesama pengguna internet.



Internet Lambat? (2)

Bandwidth tidak seimbang
Alat jaringan rusak
Data Besar
Kualitas Alat
Perubahan struktur jaringan

-Server (atau lawan bicara) dan pengguna memiliki 

bandwidth yang tidak seimbang. Bisa jadi servernya 

memang lambat.

-Hotspot atau alat jaringan rusak. Segera lapor ke admin 

jaringan. 

-Data yang dikirim (terlalu) besar. Kompres (mampatkan) 

dahulu berkas sebelum dikirim. 

-Institusi menggunakan WiFi Router yang kurang 

berkualitas

-Apakah ada perubahan struktur jaringan pada DHCP? 

Dapat menghubungi admin jaringan.



Terima
   Kasih

Core Values
@PRIME

Iman-Ilmiah-Amaliah
Amanah

Profesional
Moralitas
Excelent

Terima Kasih atas perhatiannya

Salam
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