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A. SIMA (Sistem Informasi Mahasiswa) 

Sistem Informasi Mahasiswa atau dapat kita sebut SIMA merupakan 

Website Portal untuk mahasiswa dimana dalam perencanaan kedepan, SIMA 

dapat menjadi pintu masuk mahasiswa dalam mengakses seluruh sistem yang 

membantu proses belajar mengajar di Universitas Semarang. 

Mahasiswa Universitas Semarang dapat mengakses SIMA dengan 

mengetikkan sima.usm.ac.id pada web browser masing-masing. Berikut 

tampilan halaman depan pada saat mengakses website SIMA. 

 

Gambar 1. Halaman Login Page SIMA 

 

Pada gambar diatas, ditampilkan halaman web yang dapat kita gunakan 

sebagai portal masuk ke dalam SIMA, dimana di dalam SIMA setelah 

mahasiswa login, sistem akan menampilkan daftar aplikasi yang dapat diakses 

oleh mahasiswa Universitas Semarang. Langkah yang harus dilakukan 

mahasiswa pertama adalah mengetikkan username (Menggunakan NIM) dan 

password (Sesuai dengan Password Di login SIA) pada kolom yang telah 

disediakan kemudian klik login system. 

Setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman 

dashboard SIMA yang menampilkan data profil user SIMA dan daftar aplikasi 

yang dapat mahasiswa akses. 
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Gambar 2. Halaman Dashboar SIMA 

 

Pada tampilan diatas, mahasiswa dapat melakukan 2 hal. Pertama 

mahasiswa dapat melihat dan mengedit profil akun SIMA. Kedua, mahasiswa 

dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh sistem. Kita akan 

simulasikan agar mahasiswa dapat mengedit profil masing-masing. Pertama 

mahasiswa dapat klik pada tombol edit profil. 

 

Gambar 3. Halaman Edit Profil Akun SIMA 

 

Pada tampilan diatas, mahasiswa dapat melakukan 2 hal. Pertama, 

mahasiswa dapat mengubah password akun SIMA. Kedua, mahasiswa dapat 

mengubah foto profil sesuai keinginan mahasiswa. Bagi yang ingin mengubah 

password, mahasiswa dapat mengetikkan password yang lama, lalu 

mengetikkan password yang baru, kemudian klik tombol simpan untuk 



UPT Pangkalan Data USM 2020 | 3  
 

mengubah password mahasiswa. Bagi yang ingin mengubah foto profil akun 

SIMA, mahasiswa dapat klik pada tombol pilih file untuk memilih foto pada 

direktori penyimpanan internal perangkat yang digunakan. Jika sudah dipilih, 

klik tombol upload untuk mengubah foto profil akun SIMA. 

Oh iya, untuk kembali ke dashboard SIMA sebelumnya, mahasiswa 

dapat klik Home pada bagian atas form ubah password. 

 

B. Sistem Informasi Akademik 

Kita akan simulasikan bagaimana agar mahasiswa dapat melakukan 

pendaftaran ujian skripsi atau tugas akhir melalui aplikasi Sistem Informasi 

Akademik di dalam SIMA. Pertama, silahkan klik pada icon aplikasi Sistem 

Informasi Akademik. 

 

 

Sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboard aplikasi Sistem Informasi 

Akademik. Untuk langkah kedua, silahkan klik pada menu Skripsi, KP dan TA. 
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Sistem akan menampilkan sub menu dari menu Skripsi, KP dan TA. Langkah 

ketiga, silahkan klik pada sub menu Pengajuan Ujian. 

 

 

Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan tampilan dari sub menu Pengajuan 

Ujian. Di halaamn ini, mahasiswa diwajibkan mengisi seluruh form yang telah 

disajikan. Dikarenakan data dari form ini juga yang akan dipergunakan dalam 

proses administrasi wisuda dan diunggah ke DIKTI. Pada tampilan paling atas, 

adalah kolom untuk berpindah ke halaman sebelumnya, yaitu dashboard 

Sistem Informasi Akademik. Lalu dibawahnya, terdapat informasi data 

akademik mahasiwa dan dibawahnya lagi adalah tab untuk berpindah tampilan 

dari menu pengajuan ujian ke tampilan menu verifikasi. 
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Melanjutkan langkah dari sebelumnya, pada langkah keempat, silahkan 

mahasiswa mengisi data diri pada form biodata. Untuk kolom yang terdapat 

tanda khusus, mahasiswa wajib mengisinya. Karena data tidak akan dapat 

disimpan apabila kolom-kolom tersebut ada yang masih kosong. Pada 

beberapa kolom dalam form biodata, pastikan data ini sesuai dengan data pada 

kartu identitas diri, yaitu KTP mahasiswa. 

 

 

Selanjutnya silahkan scroll kebawah. Pada langkah kelima, silahkan 

mahasiswa mengisi form pengajuan judul. Pada kolom jenis ujian, silahkan 

diisi Baru apabila mahasiswa baru akan mendaftarkan diri untuk ujian 

skripsi/TA. Pada kolom judul bilingual, silahkan mahasiswa isi dengan judul 

skripsi/TA yang telah ditranslate-kan ke dalam bahasa inggris.  
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Silahkan scroll kebawah lagi. Di langkah keenam, silahkan mahasiswa 

persiapkan berkas-berkas yang telah di scan terlebih dulu, kemudian upload ke 

dalam kolom-kolom yang telah disiapkan. Berkas file yang disarankan disini 

adalah file gambar (PNG atau JPG) atau PDF. Pastikan data telah diisi semua 

tanpa ada yang kurang. Karena setelah mahasiswa ajukan, data pada form 

ini sudah tidak dapat diedit lagi. Jika dirasa semua data sudah valid, silahkan 

klik tombol Ajukan. 

 

 

Setelah data pengajuan ujian skripsi/TA telah disimpan, pada langkah ketujuh, 

silahkan unduh/ download lembar pengajuan ujian pada bagian informasi 

akademik mahasiswa di halaman paling atas. Tombol ini hanya akan muncul 

setelah mahasiswa mengisi form pengajuan ujian lalu melakukan klik pada 

tombol ajukan. 
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Setelah diunduh, silahkan dicek lagi apakah data yang ditampilkan pada lembar 

pengajuan ujian sudah sesuai dengan yang mahasiswa inputkan sebelumnya. 

Jika dirasa sudah valid, pada langkah kedelapan, silahkan mahasiswa tanda 

tangan diatas nama mahasiswa di bagian ujung kanan bawah. 
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Setelah mahasiswa tanda tangan pada lembar pengajuan ujian skripsi/TA, 

silahkan scan lembar pengajuan ujian tersebut lalu klik pada tab Verifikasi 

untuk melakukan upload berkas file scan lembar pengajuan ujian yang telah 

ditanda tangani oleh mahasiswa. Pada langkah kesembilan ini, silahkan 

mahasiswa klik pada tombol pilih file untuk mengambil berkas file yang telah 

di scan. Klik tombol Verifikasi untuk mengirimkan berkas pengajuan ujian 

skripsi/TA mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa tinggal menunggu 

pengumuman jadwal ujian skripsi/TA. 

 

 

Sebagai informasi saja, setelah mahasiswa klik tombol verifikasi untuk 

mengirimkan data pengajuan ujian, form biodata dan pengajuan judul di bagian 

bawah sudah tidak dapat diedit lagi. Tombol verifikasi untuk mengirimkan 

pengajuan ujian pun sudah dinonaktifkan agar tidak terjadi 2 kali pengiriman 

data. 
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