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Pendahuluan

Sistem Informasi Orang Tua, kepanjangan dari SintA merupakan situs web yang 
dibuat oleh Pusat Komputer, Universitas Teknologi Yogyakarta untuk orang tua 
atau wali mahasiswa. Sistem informasi tersebut berisi informasi seputar 
kegiatan, hasil, dan biaya perkuliahan. Melalui sistem tersebut, setiap orang tua 
atau wali mahasiswa dapat melakukan pemantauan kepada anaknya.

Pedoman Penggunaan

Ketik https://sinta.uty.ac.id pada kolom pencarian peramban web 
(browser) yang digunakan kemudian tekan tombol enter atau cari.
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Sistem Informasi Orang Tua (SintA) dapat diakses dengan melakukan  
pencarian dengan kata kunci https://sinta.uty.ac.id pada peramban web  
(browser) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox atau browser lainnya. 
 
Berikut petunjuk penggunaan SintA, mulai dari masuk hingga keluar dari 
sistem:



Berikut tampilan halaman utama dari SintA UTY.
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Orang Tua atau Wali Mahasiswa dapat menggunakan SintA dengan cara 
login terlebih dahulu pada halaman diatas.
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Login dilakukan dengan mengisikan:

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

Kata Sandi

Orang Tua atau Wali Mahasiswa sebagai pengguna, harus memasukkan NPM yang 

dimiliki oleh mahasiwa. Contoh: 5210311030

Kata sandi diatur secara default oleh sistem dengan menggunakan format ddmmyyyy 

(Tanggal, bulan dan tahun) sesuai dengan tanggal lahir mahasiwa.



Saat pertama kali memasuki SintA, pengguna akan melihat tampilan untuk 
mengisikan beberapa data, agar data dari mahasiswa dapat divalidasi.
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Contoh Penulisan Kata Sandi: 17042003

17 adalah Tanggal Kelahiran

04 adalah Bulan Kelahiran

2003 adalah Tahun Kelahiran

Berarti, mahasiswa tersebut lahir pada tanggal 17 bulan April tahun 2003.

Pengguna diminta mengisikan data berikut:

Nama (Wajib)

Email (Wajib)

Orang Tua atau Wali Mahasiswa diwajibkan mengisikan Nama Lengkap.

Orang Tua atau Wali Mahasiswa diwajibkan mengisi alamat email.

No. HP (Wajib)

Kata Sandi Baru (Tidak Wajib)

Orang Tua atau Wali Mahasiswa diwajibkan mengisi No. Hp guna sarana pemberitahuan 

informasi penting.

Orang Tua atau Wali Mahasiswa dapat membuat kata sandi baru dari Akun SintA pada 

inputan Kata Sandi Baru. 



Gambar diatas merupakan tampilan halaman beranda SintA.
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Pada halaman beranda SintA, Orang Tua atau Wali Mahasiswa dapat melihat 
Nama Mahasiswa, Nama dan kontak Dosen Pembimbing Akademik serta 
beberapa menu seperti:

1.  KRS Mahasiswa

Menu KRS merupakan kependekan dari Kartu Rencana Studi, berisi daftar mata 
kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester .

Gambar diatas merupakan tampilan halaman KRS Mahasiswa.



2.  Kehadiran

Menu Kehadiran berisi presensi mahasiswa dalam setiap mata kuliah sesuai 
dengan KRS yang telah disetujui oleh ketua program studi. Kehadiran akan 
ditampilkan secara simbolis seperti:

Gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Kehadiran, pada halaman 
ini Orang tua atau Wali Mahasiswa dapat memantau kedisiplinan mahasiswa 

dalam mengikuti jadwal perkuliahan.

H      berarti Hadir

S     berarti Tidak Hadir karena Sakit

 I      berarti Tidak Hadir karena Izin

A     berarti Alpha atau Tidak Hadir tanpa keterangan

H H

H H

H A

H H

H H

H H

H S

H H

3. KHS

Menu KHS merupakan kependekan dari Kartu Hasil Studi, Orang Tua atau Wali 
Mahasiswa dapat mengetahui hasil kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dalam 
satu semester atau dalam seluruh semester yang telah diambil.



Gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Kartu Hasil Studi (KHS) 
Mahasiswa dalam satu semester.

4. Jadwal Pembayaran

Menu Jadwal Pembayaran menampilkan rincian komponen biaya dan tanggal 
batas waktu pembayaran. Tampilan ini bertujuan agar orang tua atau wali 
mahasiswa dapat mempersiapkan biaya dari jauh hari.

Gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Jadwal Pembayaran dalam 
satu tahun ajaran aktif.



5. Status Pembayaran

Menu Status pembayaran menampilkan informasi status biaya perkuliahan 
dalam satu tahun ajaran aktif, baik pembayaran yang sudah lunas dan belum. 
Informasi ini bertujuan agar Orang Tua atau Wali Mahasiswa dapat melihat 
tagihan dan mempersiapkan biaya dari jauh hari.

Gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Status Pembayaran dalam 
satu tahun ajaran aktif.

Orang Tua atau Wali Mahasiswa dapat keluar dari SintA dengan menekan 
tombol user pada pojok kanan atas, kemudian akan muncul pop up menu 

dan tekan tombol Keluar.
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