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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 administrasi kegiatan perkuliahan di Universitas Semarang.
Sekarang SIMA sudah tersedia dalam aplikasi mobile yang dinamakan dengan
SIMA Mobile App. Mahasiswa dapat mengunduh/ download aplikasi SIMA
Mobile App dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Langkah 1, silahkan mahasiswa login ke dalam situs web sima.usm.ac.id
dengan mengetikkan username dan password, lalu klik tombol Login
System.

2. Langkah 2, silahkan pilih aplikasi Sistem Informasi Akademik.

3. Langkah 3, pilih menu Presensi Kuliah -> Download SIMA Mobile App
4. Langkah 4, silahkan klik download aplikasi SIMA Mobile App.
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Terkait syarat dan ketentuan yang dibutuhkan sebelum dan saat proses
install aplikasi SIMA Mobile App bisa dilihat pada bagian ini.
5. Langkah 5, selanjutnya masuk ke proses download file aplikasi SIMA
Mobile App. Apabila muncul pesan seperti dibawah, silahkan klik Oke.
Pesan ini muncul karena aplikasi yang akan diinstal ini tidak bersumber dari
Google Play.

6. Langkah 6, setelah aplikasi terunduh, silahkan buka file aplikasi (.apk)
untuk masuk ke proses instalasi aplikasi SIMA Mobile App.

7. Langkah 7, apabila aplikasi meminta untuk diberikan izin install aplikasi
yang tidak dikenal, diizinkan saja. Hal ini dikarenakan aplikasi yang akan
diinstal tidak bersumber dari Google Play. Untuk setting/ setelannya, setiap
smartphone android berbeda-beda. Biasanya dari paket instalasi aplikasi
sudah diarahkan ke Setting/ Setelan bawaan android untuk mengubah izin
aplikasi tidak dikenal. Jika sudah diberi izin untuk instal aplikasi tidak
dikenal, silahkan klik INSTAL.

8. Langkah 8, setelah aplikasi terinstal, silahkan klik BUKA untuk membuka
aplikasi SIMA Mobile App.
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B. Presensi Kuliah melalui SIMA Mobile App
Aplikasi SIMA Mobile App dibuat guna membantu memudahkan proses
perkuliahan mahasiswa USM. Kedepan, aplikasi ini akan terus dikembangkan
demi kelengkapan fitur yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa USM.
Pertama kali mahasiswa menginstal lalu membuka aplikasi, mahasiswa akan
diberi tampilan seperti dibawah. Tampilan ini adalah splash screen, dimana
setiap membuka aplikasi, tampilan ini akan selalu dimunculkan.

Kemudian ada lagi tampilan yang seperti dibawah ini, namanya adalah intro
screen. Tampilan ini hanya dimunculkan saat pertama kali mahasiswa
membuka aplikasi setelah menginstalnya. Pada intro screen, klik LANJUT
untuk melihat slide-slide pembuka lain, klik LEWATI untuk melewati intro
screen lalu masuk ke dalam aplikasi, klik MULAI untuk masuk ke dalam
aplikasi.
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Sekarang mahasiswa sudah berada di tampilan terdepan dari aplikasi setelah
splash screen. Silahkan mahasiswa login ke dalam aplikasi dengan
mengetikkan username dan password yang sama dengan akun pada
sima.usm.ac.id lalu klik LOGIN untuk masuk ke dalam aplikasi.

Setelah mahasiswa login, mahasiswa akan berada pada tampilan Beranda
SIMA. Di dalam Beranda SIMA, terdapat 4 elemen penting yang dapat
mahasiswa akses. Pertama, mahasiswa dapat melihat informasi bergambar/
poster yang akan diupdate melalui kotak banner. Kedua, mahasiswa dapat
melihat informasi yang bersumber dari pusat/ universitas maupun fakultas
masing-masing melalui Tab Informasi (bisa di klik untuk melihat detail
SIMA UNIVERSITAS SEMARANG 2020 | 4

informasi). Ketiga, pada daftar menu, terdapat sub aplikasi/ menu yang apabila
di klik akan mengarahkan mahasiswa pada aplikasi yang dipilih (untuk saat ini
yang tersedia baru aplikasi Presensi Online). Keempat, terdapat tombol
PROFIL untuk melihat profil biodata dari mahasiswa.

Sekarang kita akan simulasikan bagaimana mahasiswa mengakses aplikasi
presensi online pada SIMA Mobile App. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut.
1. Langkah 1, klik menu Presensi Online.

2. Langkah 2, Pastikan GPS telah aktif karena sistem akan meminta
mahasiswa untuk memberi izin akses lokasi. Akses lokasi diperlukan
untuk keperluan presensi online guna membaca titik lokasi dimana
mahasiswa melakukan absen masuk.

SIMA UNIVERSITAS SEMARANG 2020 | 5

3. Langkah 3, di dalam aplikasi Presensi Online terdapat dua menu utama,
yakni Jadwal Kuliah dan Kuliah Hari Ini. Pada menu Jadwal Kuliah
ditampilkan daftar mata kuliah yang sudah diambil pada semester ini (sama
seperti KRS). Sedangkan pada menu Kuliah Hari Ini akan ditampilkan
daftar mata kuliah yang tersedia untuk hari ini. Sebagai contoh kita pilih
pada salah satu mata kuliah dalam menu Jadwal Kuliah.
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4. Langkah 4, sistem akan menampilkan detail perkuliahan. Pada salah satu
mata kuliah yang dipilih, terdapat keterangan detail perkuliahan serta daftar
pertemuan perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Di
dalam

pertemuan

perkuliahan

disini

terdapat

keterangan

yang

menampilkan apakah pada pertemuan perkuliahan online atau offline.

5. Langkah 5, kita kembali pada menu sebelumnya. Silahkan klik pada menu
Kuliah Hari Ini. Disini akan ditampilkan daftar mata kuliah yang tersedia
pada hari ini. Sebagai contoh pilih pada salah satu mata kuliah yang telah
tersedia yang dapat diakses oleh mahasiswa (pada contoh mata kuliah
yang tersedia untuk Kuliah Hari Ini hanya sebagai ilustrasi).
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6. Langkah 6, detail perkuliahan hari ini pada salah satu mata kuliah yang
telah dipilih kemudian ditampilkan. Disini telah ditampilkan status
perkuliahan dari mata kuliah. Mahasiswa dapat melihat pada jam mulai
presensi dan jam berakhirnya waktu presensi. Silahkan melakukan presensi
tepat waktu. Pada bagian Detail Perkuliahan ditampilkan juga Status
Kuliah apakah kuliah yang diselenggarakan tersebut online/ offline.
Keterangan ditampilkan berdasarkan catatan dari dosen pengampu.

7. Langkah 7, pada langkah ini kita akan simulasikan untuk presensi pada
pertemuan mata kuliah yang memiliki status kuliah online. Silahkan klik
pada tombol Saya Berangkat!. Jika mahasiswa melakukan presensi
diwaktu yang tepat/ masih dalam rentang waktu yang diijinkan, presensi
akan disimpan dengan keterangan waktu “Tepat Waktu”. Sebaliknya,
apabila mahasiswa terlambat dalam melakukan presensi kuliah, keterangan
waktu yang tersimpan adalah “Terlambat”. Tombol presensi online ini juga
memiliki

waktu

kadaluwarsa

sehingga

mahasiswa

tidak

dapat

mengaksesnya kembali apabila sudah melewati batas waktu yang telah
ditentukan (waktu presensi hanya sebagai ilustrasi).
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8. Langkah 8, pada langkah ini kita akan simulasikan untuk presensi pada
pertemuan mata kuliah yang memiliki status kuliah offline. Silahkan klik
pada tombol untuk Scan QR Code Presensi (waktu presensi hanya
sebagai ilustrasi).
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Aplikasi akan meminta mahasiswa untuk memberikan izin akses kamera
yang digunakan untuk melakukan scan QR Code. Silahkan diberi izin untuk
mempermudah proses presensi mahasiswa. Sama seperti proses
sebelumnya dimana ketika mahasiswa melakukan presensi diwaktu yang
tepat/ masih dalam rentang waktu yang diijinkan, presensi akan disimpan
dengan keterangan waktu “Tepat Waktu”. Sebaliknya, apabila mahasiswa
terlambat dalam melakukan presensi kuliah, keterangan waktu yang
tersimpan adalah “Terlambat”. QR Code Presensi Kuliah Offline ini pun
memiliki batas waktu kadaluwarsa, sehingga mahasiswa tidak dapat
mengaksesnya kembali apabila sudah melewati batas waktu yang telah
ditentukan (waktu presensi hanya sebagai ilustrasi).
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C. Presensi Kuliah melalui Website SIMA
Selanjutnya kita akan simulasikan cara akses aplikasi presensi kuliah
mahasiswa melalui website sima.usm.ac.id.
1. Langkah 1, posisikan mahasiswa sudah masuk/ login ke dalam website
SIMA dan berada di dashboard SIMA. Pilih aplikasi Sistem Informasi
Akademik.

2. Langkah 2, untuk melakukan pengecekan jadwal kuliah selama satu
semester, silahkan pilih menu Presensi Kuliah -> Jadwal Kuliah

3. Langkah 3, untuk melihat detail pertemuan perkuliahan pada salah satu
mata kuliah, klik detail.
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4. Langkah 4, di dalam detail perkuliahan kemudian ditampilkan daftar
pertemuan selama satu semester.

5. Langkah 5, silahkan klik pada Presensi Kuliah -> Kuliah Hari Ini untuk
melakukan presensi online mahasiswa. Di dalam website SIMA, mahasiswa
hanya dapat melakukan presensi kuliah yang berstatus online. Untuk kuliah
dengan status offline, mahasiswa hanya dapat melakukan presensi melalui
smartphone dengan cara scan QR Code. Silahkan klik pada tombol
Presensi untuk masuk ke dalam detail pertemuan perkuliahan.
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6. Langkah 6, pastikan GPS sudah diaktifkan kemudian berikan izin akses
lokasi untuk presensi kuliah online mahasiswa. Selanjutnya, klik Presensi
Kuliah untuk menyimpan presensi online mahasiswa.

7. Langkah 7, kolom Jam Presensi dan Hari Tanggal sebagai tanda presensi
dari mahasiswa (waktu presensi hanya sebagai ilustrasi).
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