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A. Mengenal MyUNISNU 

 
Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penerapannya dapat 

menjadi sangat penting dan sangat membantu bagi pekerjaan manusia. Beberapa 

manfaat teknologi informasi antara lain mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, 

efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah komunikasi. Dalam bidang pusat data 

dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

pusat data dan informasi agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh seorang pengguna 

ingin mengunjungi sebuah layanan di entitas tertentu, tetapi ia belum mengetahui profil 

entitas tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan terkait dengan teknologi informasi 

dalam bidang pusat data dan informasi adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis 

android yang diimplementasikan melalui aplikasi smartphone. Dengan aplikasi android 

setiap penggunanya dapat memakai layanan pusat data dan informasi yang lebih 

interaktif dari sekadar gulungan kertas. Kelebihan yang lain adalah pada aplikasi berbasis 

android mudah disimpan dan dipindahkan dari satu media penyimpanan ke media 

penyimpanan yang lain. 

 
Evolusi mobilephone saat ini telah mencapai pada teknologi smartphone. Smartphone 

(telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, 

terkadang dengan fungsi menyerupai komputer. Hal ini dikarenakan smartphone 

merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang 



 
 

menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Smartphone 

merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. Banyak 

platform dari smartphone yang berkembang saat ini, dilihat dari sistem operasi dan 

hardware yang digunakan. Contoh dari sistem operasi pada smartphone yaitu Symbian 

OS, RIM (research in motion) Blackberry, Windows Phone, iPhone OS, dan Android. Dari 

sekian banyak platform yang ada hanya Android merupakan platform yang Open Source. 

 
Android memiliki banyak fitur seperti sistem operasi, Android Development Tool,  Google 

Play, dukungan pemasok industri seluler, bahkan dukungan dari komunitas open source. 

Android didukung Google Maps yang dapat digunakan untuk menampilkan dan mengatur 

peta lokasi secara mudah. Penerapan teknologi informasi dapat menjadi sangat penting 

dan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari segi efektif dan 

efisiensi. Teknologi informasi berbasis android dapat diimplementasikan melalui aplikasi 

mobile berbasis Android. Aplikasi ini memungkinkan setiap penggunanya dapat lebih 

memahami layanan suatu entutas yang interaktif dari pada sekedar layanan biasa biasa. 

Pada layanan informasi andrid memiliki kelebihan dari sisi ketahanan fisiknya 

dibandingkan layanan dokumen ahdware yang lebih cepat rusak karena layanan hadware 

dapat terlipat, memuai atau sobek ketika disimpan. 

 
Untuk hal itu Bagian Pusat Data dan Pengembangan IT Unisnu Jepara berinisiatif 

merancang aplikasi android MyUnisnu untuk mengarahkan layanan pusat data dan 

informasi yang ada di Unisnu Jepara. Untuk mengevaluasi aplikasi android MyUnisnu 

Bagian Pusat Data dan Pengembangan IT Unisnu Jepara melibatkan beberapa 

steakholder yang ada di Unisnu Jepara. 

Aplikasi android kini telah memiliki pengguna yang cukup banyak. Hal ini dapat 

disebabkan oleh pesatnya teknologi telekomunikasi sehingga produksi telepon pintar 

pun semakin marak memasuki pasar. Iklan dan aktivitas pemasaran pun secara perlahan-

lahan kini beralih ke telepon pintar. Menurut data di Inggris, pada tahun 2014, iklan pada 

telepon pintar lebih banyak mendapatkan tayangan dari khalayak dibandingkan dengan 

iklan pada surat kabar dan televisi. Saat ini, khalayak cenderung untuk mendapatkan 

informasi melalui telepon pintar yang dimiliki dibandingkan dengan saluran informasi 

lainnya. 



 
 

 
Jumlah iklan pada media digital diperkirakan akan semakin banyak dalam beberapa tahun 

kedepan. Telepon pintar, merupakan alat yang akan digunakan untuk menayangkan iklan 

tersebut. Oleh karena itu, Anda dapat memanfaatkan aplikasi android bagi bisnis yang 

sedang Anda jalankan. 

 
Asalkan sinyal memadai, pengguna dapat menggunakan telepon pintar untuk mengakses 

internet kapan saja dan dimana saja. Sebelum telepon pintar marak digunakan, khalayak 

hanya dapat mengakses internet melalui laptop yang terhubung dengan Wifi. Kini, 

khalayak dapat menggunakan aplikasi android dengan waktu yang fleksibel. 

 
B. MyUNISNU Dasar 

1. Instalasi MyUNISNU 

Proses instalasi MyUnisnu sangatlah mudah. Langkah-langkah berikut ini 

memperlihatkan proses instalasi perangkat lunak MyUNISNU ke dalam Smartphone. 

 
• Buka Smartphone dan klik Playstore 
• Ketik dipencarian MyUNISNU 

 
• Pilih aplikasi MyUNISNU dan klik install 

 



 
 

• Tunggu proses download dan install MyUNISNU di smartphone anda 

 
• Setelah selesai semua klik OPEN 

 
• Halaman pertama MyUNISNU dan klik tanda panah > 

 



 
 

• Halaman kedua MyUNISNU dan klik tanda panah > 

 
• Halaman ketiga MyUNISNU dan klik tanda panah > 

 
 



 
 

• Sampai pada halaman terakhir adalah halaman login aplikasi dan klik masuk 

 
• Tampil halaman login yang mengharuskan pengguna memasukkan username dan 

password 

 



 
 

2. Menggunakan MyUNISNU 

Sebelum menggunakan MyUNISNU, pastikan ingat username dan password dari 

pengguna yang diberikan oleh Unisnu.  

 
Pengguna layanan akan disajikan dengan beberapa fitur yang disediakan makan 

pengguna harus pandai memilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan 

peruntukannya. Adapun fitur yang disediakan di MyUNISNU adalah sebagai berikut: 

• PMB 

• SIAkad 

• SIDosen 

• SIAma 

• e-Learning 

• SIKKN 

• e-Surat 



 
 

• Lainnya 

 
 

3. Deskripsi singkat masing-masing fitur layanan MyUNISNU 

PMB 

Pendaftaran mahasiswa baru (PMB) merupakan fitur yang disediakan untuk proses 

pendaftaran menjadi calon mahasiswa di Unisnu Jepara dan diperuntukan untuk 

masyarakat umum. 



 
 

 
SIAkad 

Sistem Informasi akademik (SIAKad) merupakan fitur bagi operator penyedia layanan 

informasi bagi bagian akedemik. Layanan yang disediakan diantaranya layanan setup 

kurikulum, kelas, jadwal kuliah dan lainnya 

 



 
 

SIDosen 

Sistem Informasi Dosen (SIDosen) merupakan fitur yang disediakan bagi tenaga 

dosen untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran 

yang difasilitasi dalam fitur ini diantaranya adalah upload RPKPS, Upload materi, 

Upload tugas, Input presesnsi pengajaran, dokumentasi bimbingan akademik dan 

skripsi serta lain sebagainya. 

 

SIAma 

Sistem Informasi Mahasiswa (SIAma) merupakan fitur berbasis web yang 

menyedikan layanan akademik bagi mahasiswa untuk mendukung proses 

pembelajaran. Dalam fitur ini mahasiswa dapat melaksanakan aktivitas input KRS, 

pendaftaran kegiatan, informasi perkuliahan, informasi pembayaran dan sebagainya. 



 
 

 
e-Learning 

e-Learning merupakan aplikasi berbasis web yang menyedikan layanan dalam 

kegiatan pembelajaran baik bagi dosen maupun mahasiswa. Dalam layanan tersebut 

mahasiswa dapat melaksanakan aktivitas kirim tugas, mengambil materi dosen dan 

mengecek hasil evaluasi dosen. Sedangkan bagi dosen, dapat menggunakan layanan 

upload materi, tugas dan melaksanakan proses penilaian/evaluasi tugas mahasiswa. 

 



 
 

SIKKN 

Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata (SIKKN) merupakan palikasi berbasis web yang 

disedikan untuk panitia KKN dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas KKN. 

Aktivitas yang dapat dilakukan misalnya pendaftaran lokasi KKN, rekapitulasi peserta 

KKN dan lain sebagainya. 

 
e-Surat 

e-Surat merupakan aplikasi berbasis web yang disedikan untuk mengelola dokumen 

surat secara elektronik. Dengan aktivitas disposisi dan membuka disposisi serta buku 

agenda surat. 



 
 

 
Lainnya  

 



 
 



 
 

 



 
 

C. Penutup 

Panduan penggunaan MyUNISNU ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pegangan 

bagi mahasiswa dan pengelola dalam memberikan pelayanan prima kepada steakholder 

Unisnu. Model pemaparan dengan menggunakan ilustrasi gambar (print screen) sejak 

tahapan instalasi hingga bagaimana menggunakan perangkat lunak MyUNISNU ini 

dimaksudkan agar panduan ini lebih mudah dipahami dan dapat langsung dipraktikkan. 

Panduan ini, hanya mencakup hal pokok saja dalam penggunaan MyUNISNU. Untuk lebih 

jauh, dapat menghubungi penyusun.  

  

Kontak Penyusun:  

Harminto Mulyo (Fakultas Sain dan Teknologi UNISNU): minto@unisnu.ac.id 

Fatchur Rohman (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU): fatchur@unisnu.ac.id   

*   Penyusun merupakan dosen teknologi informasi dan system informasi manajemen 


