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SAMBUTAN REKTOR 

 

Sesuai dengan tuntutan Visi Universitas Syiah Kuala “Menjadi 

Universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga 

dan seni, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika”, maka dalam menjawab 

tantangan tersebut terkait dengan pengembangan teknologi, pimpinan 

Universitas Syiah Kuala mendirikan sebuah Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Komputer (UPT. Puskom) pada tahun 1984 yang kini menjadi Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Komputer dan Sistem Informasi (UPT. PUKSI) yang diserahi 

wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Syiah Kuala dalam menunjang 

pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat atau dengan kata lain penunjang pengelolaan dan 

penyelenggaraan program akademik di universitas. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang semakin pesat dewasa ini, keberadaan UPT. PUKSI dituntut untuk dapat 

menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pengembangan teknologi. 

Karena itu pimpinan universitas menyambut baik dan memberi dukungan 

penuh atas penyusunan Dokumen Blue Print UPT. PUKSI karena dengan telah 

disusunnya Blue Print ini diharapkan dapat memberi arah pengembangan 

Sistem Informasi di Universitas Syiah Kuala. 

Dalam kesempatan ini pimpinan universitas menyampaikan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran UPT. PUKSI Unsyiah yang 

telah berupaya dan berani menetapkan arah proses pengembangan sistem 

informasi yang ada di Universitas Syiah Kuala. 
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Akhirnya pimpinan Universitas Syiah Kuala berharap semoga 

penerbitan dokumen Blue Print ini dapat menjadi salah satu tonggak dalam 

pencapaian proses layanan TIK yang lebih baik di Universitas Syiah Kuala 

terutama melalui pengembangan sistem informasi dalam rangka mewujudkan 

cita-cita pembangunan pendidikan nasional secara utuh. 

 

 Darussalam, Desember 2014  

 

 

 Rektor 

 Universitas Syiah Kuala 
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KATA PENGANTAR 

 

Penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dewasa ini di seluruh bidang sangat penting dalam rangka menunjang 

pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dari unit-unit kerja. Tidak terkecuali 

Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu lembaga pendidikan, melalui Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Komputer dan Sistem Informasi (UPT. Puksi), dari 

waktu ke waktu terus berupaya memenuhi tuntutan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut, secara khusus dalam hal menunjang pelaksanaan tri 

darma perguruan tinggi di Universitas Syiah Kuala, dan secara umum antar 

perguruan tinggi serta unit kerja terkait lainnya. 

Blue Print UPT. Puksi Universitas Syiah Kuala ini merupakan suatu 

dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan sistem informasi 

Universitas Syiah Kuala dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang meliputi 

pengembangan infrastruktur, software, hardware dan juga brainware di UPT. 

Puksi sebagai unit yang telah diberi tanggung jawab penuh dalam bidang 

pengelolaan, pengolahan dan pengembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) di lingkungan Universitas Syiah Kuala. 

Penyusunan dokumen ini sendiri dilakukan mengingat pesatnya 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  dewasa ini, sehingga timbul 

pemikiran dari Tim UPT. Puksi untuk menentukan arah pengembangan 

sistem informasi, baik dari segi organisasi maupun perangkat pendukung 

serta infrastruktur agar menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. 

Dalam kesempatan ini Tim UPT. Puksi tidak lupa  mengucapkan 

terima kasih kepada Rektor dan jajaran Pimpinan Universitas Syiah Kuala 

yang telah membantu proses penyelesaian penyusunan Dokumen Blue Print 

ini. 
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Akhirnya tim penyusun mengharapkan agar dokumen ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui arah pengembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Syiah Kuala. 

 

 Darussalam, Desember 2014  

 

 

 Tim Penyusun 

 UPT-PUKSI 

 

  



v  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

DAFTAR ISI 

 

 Hal. 

SAMBUTAN REKTOR ............................................................................................. I 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. III 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ V 

DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. VIII 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ IX 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... XII 

BAB 1 UNIT PENGELOLA ICT ........................................................................... 1 

1.1 SEJARAH PENGEMBANGAN .......................................................................... 1 

1.2 STRUKTUR ORGANISASI .............................................................................. 3 

1.3 PERSONALIA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................................. 4 

BAB 2 SARANA DAN PRASARANA .................................................................... 7 

2.1 INFRASTRUKTUR .......................................................................................... 7 

2.2 DATA CENTER ............................................................................................... 15 

2.3 LAB. KOMPUTER DAN CYBER .................................................................... 24 

2.4 SARANA VICON (VIDEO CONFERENCE) ........................................................ 27 

BAB 3 RENCANA PENGEMBANGAN ............................................................... 29 

3.1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI .................................................... 29 

3.1.1 Sistem Informasi Akademik ...................................................................... 30 

3.1.1.1 Modul Umum .............................................................................................. 31 

3.1.1.2 Modul Operator Fakultas ............................................................................ 31 

3.1.1.3 Modul Operator Jurusan (SIAK) ................................................................ 36 

3.1.1.4 Evaluasi ........................................................................................................37 

3.1.1.5 Modul Operator Wisuda .............................................................................37 



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala  vi 

 

3.1.1.6 Modul Admin ............................................................................................. 38 

3.1.2 Sistem KRS Online ..................................................................................... 38 

3.1.2.1 Deskripsi Umum Sistem KRS-Online ........................................................ 38 

3.1.2.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 44 

3.1.3 Sistem Informasi Registrasi dan UKTB .................................................... 45 

3.1.3.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 45 

3.1.3.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 50 

3.1.4 Sistem Informasi Dosen Wali .................................................................... 51 

3.1.4.1 Kondisi Sekarang ......................................................................................... 51 

3.1.4.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 54 

3.1.5 Faculty & Staff Dashboard (FSD) .............................................................. 55 

3.1.5.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 56 

3.1.5.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 57 

3.1.6 Sistem Switcher dan Host2Host................................................................ 58 

3.1.6.1 Kondisi Sekarang ......................................................................................... 61 

3.1.6.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 65 

3.1.7 Sistem Informasi Exit-Survey .................................................................... 66 

3.1.7.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 67 

3.1.7.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 69 

3.1.8 Sistem Informasi Tracer Study .................................................................. 69 

3.1.8.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 69 

3.1.8.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 70 

3.1.9 Sistem Informasi Evaluasi dan Kinerja Dosen (Sinekad) .......................... 71 

3.1.9.1 Kondisi Sekarang ......................................................................................... 71 

3.1.9.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 74 

3.1.10 Sistem Informasi Kepuasaan Dosen dan Tenaga Kependidikan .......... 74 

3.1.10.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 74 

3.1.10.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 77 

3.1.11 Sistem Informasi Registrasi Online KKN ............................................. 77 

3.1.11.1 Tujuan dan Manfaat ................................................................................... 77 

3.1.11.2 Pengguna Aplikasi ...................................................................................... 78 

3.1.11.3 Menu Aplikasi ............................................................................................. 78 

3.1.11.4 Alur Registrasi Online KKN ........................................................................ 81 

3.1.11.5 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................. 81 



vii  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

3.1.12 Sistem Informasi Webblog KKN ........................................................... 83 

3.1.12.1 Tujuan dan Manfaat ................................................................................... 83 

3.1.12.2 Pengguna Aplikasi ...................................................................................... 83 

3.1.12.3 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 84 

3.1.12.4 Alur Pembuatan Webblog KKN ................................................................. 86 

3.1.12.5 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 87 

3.1.13 Sistem Informasi Aplikasi Bidik Misi .................................................... 87 

3.1.13.1 Kondisi Sekarang ........................................................................................ 88 

3.1.13.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................ 88 

3.1.14 Database................................................................................................ 90 

3.1.14.1 Rencana Pengembangan 2014-2019 ............................................................. 91 

3.1.14.1.1 Peremajaan dan Perubahan modul Java menjadi web-based berbasis 

framework Php............................................................................................................... 91 

3.2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ........................................................ 94 

3.3 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI WEBSITE .................................... 94 

3.4 SISTEM DAN MANAJEMEN E-LEARNING ............................................................. 95 

3.4.1 User Management pada e-Learning .......................................................... 95 

3.4.2 Course Management pada e-Learning ...................................................... 96 

3.4.3 Rencana Pengembangan 2014-2019 ........................................................... 99 

BAB 4 SISTEM ALIRAN DATA DAN BACKUP ................................................ 101 

4.1 SISTEM ALIRAN DATA DAN OTORISASI AKSES DATA ......................................... 101 

4.2 SISTEM BACKUP DAN DISASTER RECOVERY ...................................................... 102 

4.2.1 Database Mirroring .................................................................................. 103 

4.2.2 Data Warehouse Server ........................................................................... 106 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 109 

LAMPIRAN .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

  



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala  viii 

 

DAFTAR ISTILAH 

 

UPT-PUKSI = Unit Pelayanan Teknis – Pusat Komputer dan Sistem Informasi 

ICT = Information and Communication Technology 

 

 

  



ix  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Hal. 

GAMBAR 1-1  STRUKTUR ORGANISASI UPT-PUKSI............................................................... 3 

GAMBAR 1-2  RENCANA PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT. PUKSI ................... 3 

GAMBAR 2-1  JARINGAN FIBER OPTIC UNSYIAH (2013-2014) ................................................. 7 

GAMBAR 2-2  PEMANFAATAN BANDWIDTH LAYANAN DOMESTIK .......................................... 9 

GAMBAR 2-3  PEMANFAATAN BANDWIDTH LAYANAN INTERNASIONAL .................................. 9 

GAMBAR 2-4  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS MIPA (SISI BARAT) ..................... 9 

GAMBAR 2-5  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS EKONOMI ................................... 10 

GAMBAR 2-6  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS TEKNIK (SISI T. KIMIA) ............... 10 

GAMBAR 2-7  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN ................ 10 

GAMBAR 2-8  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK LAB. SCHOOL.............................................. 10 

GAMBAR 2-9  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS HUKUM ...................................... 11 

GAMBAR 2-10  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS ISIP ........................................... 11 

GAMBAR 2-11  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS TEKNIK ....................................... 11 

GAMBAR 2-12  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN ............................. 11 

GAMBAR 2-13  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS PERTANIAN ............................... 12 

GAMBAR 2-14  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK INTEGRATED LAB ....................................... 12 

GAMBAR 2-15  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK FAKULTAS MIPA DEKANAT ....................... 12 

GAMBAR 2-16  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK PASKA SARJANA ......................................... 12 

GAMBAR 2-17  DISTRIBUSI BANDWIDTH UNTUK PERPUSTAKAAN ......................................... 13 

GAMBAR 2-18  MONITORING BANDWIDTH MENGGUNAKAN THE DUDE ................................ 13 

GAMBAR 2-19  ACCESS-LIST DI UNSYIAH ............................................................................. 14 

GAMBAR 2-20  INFOMASI DNS NS3.UNSYIAH.AC.ID............................................................. 14 

GAMBAR 2-21  IP PUBLIK UNSYIAH DI IDNIC ..................................................................... 15 

GAMBAR 2-22  RACK SERVER PADA DATA CENTER UNSYIAH ................................................ 17 

GAMBAR 2-23  KETERKAITAN KOMPONEN DATA CENTER .................................................... 18 

GAMBAR 2-24  PENGELOMPOKKAN RACK SERVER PADA DATA CENTER ............................... 21 

GAMBAR 2-25  SALAH SATU RACK SERVER PADA DATA CENTER ........................................... 22 



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala  x 

 

GAMBAR 2-26  RUANG HOTSPOT DI UPT-PUKSI .............................................................. 25 

GAMBAR 2-27  MAIN LAB SAAT DIGUNAKAN SOSIALISASI TEST CPNS DENGAN SISTEM CAT 26 

GAMBAR 2-28  AKTIFITAS BELAJAR MENGAJAR DI RUANG MINI LAB ................................... 27 

GAMBAR 2-29  KEGIATAN VICON OLIMPIADE SAINS NASIONAL PERTAMINA 2014............... 28 

GAMBAR 3-1  TAMPILAN MUKA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNSYIAH .............................. 30 

GAMBAR 3-2  MENU SIAKAD UNTUK MODUL OPERATOR FAKULTAS ......................................32 

GAMBAR 3-3  SUB-MENU PADA MENU CUTI AKADEMIK ........................................................ 33 

GAMBAR 3-4  BAYAR SPP LUAR KPA DAN MAHASISWA YANG AMBIL SEMESTER PENDEK ..... 34 

GAMBAR 3-5  GAMBARAN UMUM SISTEM LAYANAN TERPADU SKS-ONLINE DAN KRS-ONLINE

 ................................................................................................................................ 39 

GAMBAR 3-6  BAGAN KETERKAITAN ENTITAS KAMPUS UNSYIAH ......................................... 40 

GAMBAR 3-7  AKSES MELALUI LAN PRIVATE DAN LAN PUBLIK KE SISTEM AKADEMIK 

UNSYIAH ................................................................................................................... 41 

GAMBAR 3-8  TAMPILAN HOME APLIKASI REGISTRASI ........................................................ 45 

GAMBAR 3-9  HALAMAN LOGIN APLIKASI DOSEN WALI ..................................................... 52 

GAMBAR 3-10  HALAMAN KHS PADA APLIKASI DOSEN WALI ..............................................53 

GAMBAR 3-11  HALAMAN TRANSKRIP PADA APLIKASI DOSEN WALI ......................................53 

GAMBAR 3-12  HALAMAN BERANDA APLIKASI FSD.............................................................. 55 

GAMBAR 3-13  CONTOH HALAMAN WEB PROFIL DARI APLIKASI FSD ................................... 56 

GAMBAR 3-14  ALUR PEMBUATAN AKUN EMAIL UNSYIAH .................................................. 57 

GAMBAR 3-15  TAMPILAN MUKA APLIKASI HOST2HOST SPP............................................... 59 

GAMBAR 3-16  BAGAN PROSES MEKANISME APLIKASI HOST2HOST SPP ............................... 59 

GAMBAR 3-17  HALAMAN MUKA APLIKASI EXIT-SURVEY ..................................................... 67 

GAMBAR 3-18  TAMPILAN AKSES SURVEY DENGAN MEMASUKKAN NIM OLEH MAHASISWA ... 68 

GAMBAR 3-19  TAMPILAN UNTUK LOGIN MAHASISWA .......................................................... 71 

GAMBAR 3-20  DATA APLIKASI SINEKAD UNTUK PIHAK UNIVERSITAS .................................. 72 

GAMBAR 3-21  DATA APLIKASI SINEKAD UNTUK PIHAK FAKULTAS ....................................... 72 

GAMBAR 3-22  DATA APLIKASI SINEKAD UNTUK PIHAK PROGRAM STUDI .............................73 

GAMBAR 3-23  DATA APLIKASI SINEKAD UNTUK PIHAK DOSEN ............................................73 

GAMBAR 3-24  HALAMAN MUKA DARI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPUASAN DOSEN ....... 75 

GAMBAR 3-25  HALAMAN REGISTRASI PADA SISTEM INFORMASI KEPUASAN DOSEN ............ 76 

GAMBAR 3-26  TAMPILAN PESAN BILA PENGISIAN SURVEY DILAKUKAN DILUAR JADWAL ....... 76 



xi  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

GAMBAR 3-27  HALAMAN MUKA APLIKASI REGISTRASI ONLINE KKN .................................. 78 

GAMBAR 3-28  ALUR REGISTRASI ONLINE KKN .................................................................. 81 

GAMBAR 3-29  HALAMAN UTAMA WEBBLOG KKN ............................................................ 84 

GAMBAR 3-30  HALAMAN PENGGUNA WEBBLOG KKN GAMPONG BARO KABUPATEN ACEH 

JAYA ......................................................................................................................... 84 

GAMBAR 3-31  HALAMAN ADMIN PENGGUNA WEBBLOG KKN ........................................... 85 

GAMBAR 3-32  HALAMAN ADMIN JARINGAN WEBBLOG KKN ............................................. 85 

GAMBAR 3-33  ALUR PEMBUATAN WEBBLOG KKN ............................................................ 86 

GAMBAR 3-34  HALAMAN HOME APLIKASI BEASISWA BIDIKMISI ......................................... 87 

GAMBAR 4-1  MIRRORING DATABASE ................................................................................ 106 

GAMBAR 4-2  DIAGRAM REPLIKASI PADA MESIN DW ......................................................... 107 

 

 

  



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala  xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

 Hal. 

TABEL 1.1  PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF UPT-PUKSI ................................. 4 

 

 

 



1  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

BAB 1 UNIT PENGELOLA ICT 

 

1.1 SEJARAH PENGEMBANGAN 

Universitas Syiah Kuala mempunyai komitmen yang cukup tinggi terhadap 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and 

Communication Technology) atau dalam bahasa Indonesia disingkat TIK. 

Komitmen ini ditandai dengan didirikannya sebuah Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Komputer (UPT. Puskom) pada tahun 1984. Unit ini diberi wewenang 

mengelola dan mengembangkan TIK di Universitas Syiah Kuala.  

Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan terhadap 

teknologi informasi dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, 

pada tahun 1992, UPT. Puskom berubah nama menjadi UPT. PUKSI (Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Komputer dan Sistem Informasi) sesuai yang tertera 

dalam statuta Universitas Syiah Kuala Bab XII Perangkat Penunjang, pasal 71, 

tahun 1992. UPT. PUKSI bertugas sebagai perangkat penunjang pelaksanaan 

kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, nomor 0200/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 

Universitas Syiah Kuala, pasal 120-126 menyebutkan bahwa Pusat Komputer 

adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan 

oleh Pembantu Rektor I, dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas 

untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan 

informasi serta memberikan layanan bagi program-program pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  
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Rincian tugas sub bagian Tata Usaha dari Pusat Komputer berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor 74/D/O/1998 yang 

tertera dalam Bab XVI pasal 83 adalah: 

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja Pusat Komputer. 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan. 

3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan. 

4. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan. 

5. Melakukan urusan kebersihan, keindahan, dan keamanan di lingkungan 

Pusat Komputer. 

6. Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan. 

7. Melakukan urusan rapat dinas di lingkungan Pusat Komputer. 

8. Melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan di lingkungan Pusat 

Komputer. 

9. Melakukan urusan kepegawaian di lingkungan Pusat Komputer. 

10. Melakukan urusan pengelolaan keuangan Pusat Komputer. 

11. Melakukan urusan administrasi pengelolaan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

12. Melakukan urusan pengelolaan sarana komputer. 

13. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan 

kegiatan Pusat Komputer. 

14. Menyusun laporan sub bagian dan mempersiapkan laporan Pusat 

Komputer. 
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1.2 STRUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar 1-1  Struktur Organisasi UPT-PUKSI 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini menuntut tanggung 

jawab dan kompleksitas perkerjaan yang lebih besar disisi pengembang sistem 

informasi. Oleh karena itu, dalam perencanaan ke depan, struktur organisasi 

akan diperluas seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1-2. 

 

Gambar 1-2  Rencana Pengembangan Struktur Organisasi UPT. PUKSI 
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1.3 PERSONALIA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tabel 1.1  Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Staf UPT-PUKSI 

No. Nama Tugas Pokok dan Fungsi Status 

1. Faridah, A.Md. 

197205042005012001 

Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

PNS 

2. Herni Sulastri    

196906171993032002 

Pengadministrasi Umum 

Bidang Inventaris dan 

Perlengkapan 

PNS 

3. Darmawati     

196611172007012001 

Pengadministrasi Umum 

Bidang Akademik 

PNS 

4. Nur Asni 

196902262007012001    

Pengadministrasi Umum 

Bidang Kepegawaian 

PNS 

5. Drs. T. Sofyan Suri, S.T 

196304221987031002   

Pengadministrasi Umum 

Bidang Inventaris dan 

Perlengkapan 

PNS 

6. Nurlailawati  

197009242007012001  

Pengadministrasi Umum 

Bidang Rumah Tangga 

PNS 

7. M. Juned 

197006012009101001 

Pengadministrasi Umum PNS 

8. Nunung Mardhatilla, S.T 

198603122010052101 

Pengadministrasi Umum Kontrak 

9. Syafrizal, S.T 

198102232003121001         

Pengelola Sistem Jaringan FO PNS 

10. Martunis, A.Md 

198008202006041002    

Pengelola Sistem Jaringan 

Hotspot 

PNS 

11. M. Reza Akhyar, S.Kom 

198801142013011101 

Pengelola Sistem Jaringan 

Internal Server 

Kontrak 

12. Musnadi, A. Md   

198707202013011101 

Pengelola Sistem Jaringan Lab 

Internal 

Kontrak 

13. Zikrius 

197908272013011101  

Pengelola Sistem Jaringan 

Listrik 

Kontrak 

14. Mulyadi, S.T 

198201212008021101   

Pengelola Laman Kontrak 

15. M. Chandra Gunawan,  A.Md 

197901172013011101 

Pengelola Laman Kontrak 

16. Sri Nila Sari 

198706142013012101   

Operator Komputer Kontrak 



5  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

17. M. Ardhi Maulana, A.Md. 

198201252006041002    

Pengembangan Sistem 

Informasi 

PNS 

18. Muhammad Fitriadi, A.Md. 

198705282010121006    

Pengembangan Sistem 

Informasi 

PNS 

19. Reshi Haryanzi, S.T 

198202192008051101   

Pengembangan Sistem 

Informasi 

Kontrak 

20. Agustinawati MA, S. Kom 

198808122013012101   

Pengembangan Sistem 

Informasi 

Kontrak 

21. Rizal Wahyudi, S.Si 

198510022012011101    

Pengembangan Sistem 

Informasi 

Kontrak 

22. Martunis, S.Si 

198606062014011101 

Pengembangan Sistem 

Informasi 

Kontrak 

 

Bila kemudian struktur organisasi berkembang sesuai yang direncanakan 

maka tugas pokok dari setiap divisi dalam pengembangan baru itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Divisi Riset dan Pengembangan 

 Melakukan kajian dan pengembangan terkait dengan bidang TIK. 

 Merumuskan teknologi terkini sebagai bahan acuan untuk 

pengembangan sistem dimasa yang akan datang. 

2. Auditor ICT dan Penjaminan Mutu 

 Menyusun kriteria dan indikator standar kualitas. 

 Melakukan uji coba sistem, hardware, software, dan konfigurasi. 

 Menilai mutu dari sistem operasi, perangkat pendukung, aplikasi 

yang digunakan, pengamanan dan perawatan sistem serta 

manajemen yang diterapkan dalam pemutakhiran sistem TIK. 

3. Divisi Multimedia 

 Melakukan penyusunan konten  web universitas. 
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 Melakukan desain grafis web, desain antarmuka, tipografi dan 

authoring. 

 Menyiarkan kegiatan-kegiatan akademis melalui live streaming. 

 Memfasilitasi pelaksanaan video cenference. 

 Membantu sivitas akademika mengembangkan konten 

multimedia dalam laman e-learning dalam bentuk video dan audio 

dan membantu menyuntingnya. 

4. Helpdesk 

 Memberikan solusi atau arahan terhadap sivitas akademika dan 

mahasiswa terhadap permasalahan dan informasi yang terkait 

dengan TIK dan infrastruktur TIK. 

 Membantu troubleshoot yang dihadapi oleh sivitas akademika dan 

mahasiswa. 
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BAB 2 SARANA DAN PRASARANA 

 

2.1 INFRASTRUKTUR 

Unsyiah telah memiliki infrastruktur jaringan berbasis serat optik 

sejak tahun 2006. Infrastruktur ini diadakan untuk menopang kualitas 

layananan berbasis komputer. Berbagai infrastruktur pendukung telah 

tersedia seperti router Cisco, Server Blade, Switch Blade dan lain-lain. Sarana 

tersebut berfungsi dengan baik untuk mendukung layanan koneksi Internet 

melalui ISP ASTINET (PT. Telkom) dengan kapasitas bandwidth 200 Mbps. 

Selain itu, infrastruktur jaringan kampus juga terintegrasi dengan Jaringan 

Inherent DIKTI dengan kapasitas bandwidth 32 Mbps. 

 

Gambar 2-1  Jaringan Fiber Optic Unsyiah (2013-2014) 
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Selain keberadaan infrastruktur berbasis FO, Unsyiah juga memiliki perangkat 

lunak dan netware pendukung yaitu: 

1. Software 

 System Operasi : Linux, Solaris, windows 8, windows 2008 

server  

 Bahasa Pemrograman : Java, MS Visual Foxpro, PHP (Bagian 

Database) 

 Database : MySQL, SYSBase 

 Database Management - Backup : Navicat 

 Network Monitoring  : The DUDE 

2. Netware  

 Radio Wireless 10 unit 

Sebagai Redundant Link jika terjadi gannguan pada fiber Optik 

 Router Cisco 3 unit 

Sebagai Gateway Internet dan Inherent 

 Mikrotik BandwithManagement 2 unit 

Sebagai pengatur bandwith pada level publik dan domestik  

 Hotspot 26 titik.  

 Blade Gigabit Switch 1 unit 

Layer 3 Vlan integrated system 

 GigaBit Switch 10 unit 

Layer 2 Vlan expansion  

 Cisco ASA IPS Firewall 1 unit 

Firewall dan IPS (instrusion Prevention System) 

 Fiber Optic 13 unit kerja 

Sebagai Backbone distribusi jaringan ke Fakultas dan Unit 

kerja 
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Bandwidth Internet Unsyiah saat ini mencapai 200Mbps dengan 

rincian, untuk layanan domestik 100Mbps, upstream/downstream dan global 

(internasional) 100Mbps, upstream/downstream. Bandwidth internet 

dilanggan oleh Unsyiah melalui ASTINET Telkom. Pemantauan kondisi 

penggunaan bandwith setiap unit kerja dilakukan menggunakan software 

monitoring the Dude.  Berikut tampilan hasil monitoring bandwidth Unsyiah 

untuk layanan domestik dan internasional, dan pembagian pemanfaatan 

bandwidth untuk unit kerja. 

 

Gambar 2-2  Pemanfaatan bandwidth layanan domestik 

 

 

Gambar 2-3  Pemanfaatan bandwidth layanan internasional 

 

Gambar 2-4  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas MIPA (Sisi Barat) 
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Gambar 2-5  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Ekonomi 

 

Gambar 2-6  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Teknik (Sisi T. Kimia) 

 

Gambar 2-7  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Kedokteran Hewan 

 

Gambar 2-8  Distribusi Bandwidth untuk Lab. School 
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Gambar 2-9  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Hukum 

 

Gambar 2-10  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas ISIP 

 

Fakultas Teknik (ELEKTRO,MESIN,SIPIL,ARSI) 

 

Gambar 2-11  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Teknik 

 

Gambar 2-12  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Kedokteran 
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Gambar 2-13  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas Pertanian 

 

Gambar 2-14  Distribusi Bandwidth untuk Integrated Lab 

 

Gambar 2-15  Distribusi Bandwidth untuk Fakultas MIPA Dekanat 

 

Gambar 2-16  Distribusi Bandwidth untuk Paska Sarjana 
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Gambar 2-17  Distribusi Bandwidth untuk Perpustakaan 

Proses monitoring untuk mengetahui kondisi faktual (realtime) dari 

setiap penggunaan koneksi dan bandwith setiap unit kerja di dilakukan 

dengan menggunakan software monitoring the Dude. Gambar berikut ini 

memperlihatkan snapshot dari tampilan software the Dude.  

 

Gambar 2-18  Monitoring Bandwidth menggunakan the Dude 

Untuk pengamanan dan sekuriti, saat ini Internal firewall dan DMZ 

(Demilitary Zone) merupakan firewall yang sudah di implementasikan dalam 

jaringan kampus. Selain itu, access-list digunakan  untuk mengontrol akses 

user ke internet. Gambar berikut memperlihatkan access-list yang telah 

diterapkan. 
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Gambar 2-19  Access-list di Unsyiah 

Domain Name Server (DNS) sebagai sistem penamaan domain juga 

telah digunakan di Unsyiah untuk memetakan IP ke URL (nama) dari website 

atau aplikasi. Saat ini Unsyiah telah memiliki dns local dengan alamat 

ns3.unsyiah.ac.id berlokasi di gedung ICT (UPT. PUKSI) dan backup dns di 

ns1.unsyiah.ac.id yang di tempatkan di server dedicated yang berlokasi di 

Jakarta. Dalam waktu dekat, direncanakan akan dibuatkan ns2.unsyiah.ac.id 

di tempat yang berbeda dari kedua dns yang telah ada.  

 

Gambar 2-20  Infomasi DNS ns3.unsyiah.ac.id 

Unsyiah saat ini juga sudah memiliki 1 blok IP Publik yang telah 

teregistrasi atas nama Universitas Syiah Kuala. IP Publik tersebut saat ini 
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dimanfaatkan pada server-server aplikasi berbasis IP Publik serta dapat 

dimanfaatkan oleh fakultas dan unit kerja sebagai server untuk hosting dan 

gateway masing-masing fakultas/unit kerja di Unsyiah.  

 

Gambar 2-21  IP Publik Unsyiah di IDNIC 

 

2.2 DATA CENTER  

Data Center Unsyiah merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat 

penyimpanan data, aplikasi maupun infrastruktur interkoneksi seluruh 

Unsyiah atau disebut juga Ruang Server. Disebut sebagai Ruang Server karena 

pada ruangan tersebut semua server yang bertanggung jawab untuk 

pengelolaan data, server aplikasi, server web, infrastruktur interkoneksi 

backbone dan router berada di ruang tersebut. Data Center merupakan 

Infrastruktur inti (core) sistem jaringan. Data Center Unsyiah berada pada 

gedung yang sama dengan gedung kerja UPT-PUKSI (Saat ini di Gedung ICT-

Taiwan) sehingga dapat mudah untuk diakses dan dikelola oleh Administrator 

UPT-PUKSI. Server pada Data Center disusun didalam Rack server agar 

mudah dalam penempatan (mounting) dan pengelolaannya. 
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Perkembangan Data Center Unsyiah mulai dari berdirinya UPT-PUKSI 

sampai saat ini adalah: 

o Pada tahun 2005-2010, Data Center Unsyiah berada di Gedung Biro 

Rektorat (Gedung lama) dengan memanfaatkan salah satu ruangan pada 

gedung tersebut sebagai Data Center. Data Center tersebut secara 

spesifikasi sangat jauh dari standar, akan tetapi jumlah server yang harus 

dikelola masih sedikit sehingga secara fungsionalitas ruangan tersebut 

cukup memadai sebagai Data Center. 

o Mulai tahun 2010 sampai saat ini, Data center telah berada di Gedung ICT-

Taiwan (Gedung UPT-PUKSI Baru) dengan peningkatan perlengkapan 

pendukung kinerja Data Center dan juga penambahan jumlah server yang 

cukup signifikan untuk menunjang pengembangan layanan dan aplikasi 

di lingkungan Unsyiah. Salah satu kelebihan gedung tersebut adalah 

desain bangunan yang lebih tahan terhadap gempa bumi dan jumlah 

ruangan yang lebih banyak dan lebih luas. 
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Gambar 2-22  Rack server pada Data Center Unsyiah 

Secara umum, Data Center Unsyiah dapat dikelompokkan dalam 

beberapa komponen, yaitu: 

 Komponen Utama 

o Rack Server 

o Server 

o Peripherals Server (Monitor, Keyboard, Mouse, NIC) 

o Infrastruktur Jaringan (Backbone dan LAN): 

 Kabel Fiber Optic (FO) 

 Kabel UTP untuk Local Area Network (LAN) 

 Hub, Switch dan Router 

 Komponen Pendukung 

o Uninterruptible Power Supply (UPS) 
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o Power Stabilizer 

o Air Conditioning (AC) 

o Cable Duct 

o Meja dan Kursi 

Keterkaitan komponen pembangun Data Center ditunjukkan pada 

Gambar berikut ini. 

 

Gambar 2-23  Keterkaitan komponen Data Center 

Rack server pada Data Center disusun dan dikelompokkan sesuai 

fungsionalitas dan penggunaannya. Ada 6 kelompok rack server yang 

dilakukan pada Data Center Unsyiah, yaitu: 

1) Rack Server Backbone Utama (FO) 

a) Infrastruktur koneksi FO ke jaringan Backbone (Telkom) 

b) Cisco router 

2) Rack Server Backbone Lokal (LAN) 

a) Infrastruktur koneksi jaringan LAN kampus Unsyiah 

b) Bridge dan Hub 

c) Router 

3) Rack Server Aplikasi Utama dan Database 

Server

Unsyiah

Komponen Utama Komponen Pendukung

INTERNET

LAN UNSYIAH

UPS

Power Stabilizer

AC

Cable Duct

Meja dan Kursi

DATA

CENTER

UNSYIAH

DATA

CENTER

UNSYIAH



19  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

a) Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) terdiri dari: 

 SKS-Online, http://siakad.unsyiah.ac.id/sks-online/Login  

 KRS-Online, https://krsonline.unsyiah.ac.id/  

b) Database Utama Unsyiah  

c) Sistem Pre-Registrasi dan Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKT-B), 

http://www.uktb.unsyiah.ac.id/ 

d) Sistem Informasi Pendaftaran Program Pascasarjana (PP) Online, 

www.pendaftaranpps.unsyiah.ac.id/  

e) Sistem Informasi Beasiswa, http://www.beasiswa.unsyiah.ac.id/  

f) Sistem Informasi Dosen Wali,  https://krsonline.unsyiah.ac.id/dosen/  

g) Sistem Informasi KKN, http://www.kkn.unsyiah.ac.id/  

h) Sistem Informasi Kepegawaian, http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-

unsyiah/  

i) Sistem Informasi Manajemen Penelitian (SIMLIT), 

http://simlit.unsyiah.ac.id/simlit3/  

(1) Sistem Informasi Repositori Publikasi Unsyiah (USKPR) 

(2) http://simlit.unsyiah.ac.id/uskpr/  

4) Rack Server Aplikasi Pendukung 

a) Sistem Informasi Evaluasi Manajemen Terintegrasi (SEMAT), 

http://semat.unsyiah.ac.id/  

b) Portal Aplikasi UPT-Perpustakaan (UILIS) 

http://www.uilis.unsyiah.ac.id/,  mencakup layanan:  

 Online Public Access Catalog (OPAC) 

 Electronic Thesis and Desertation (ETD) 

 Open Educational Resource (OER) 

 e-Journal  

 Unsyiah Union Catalog (UUC) 

 Direktori Open Access Perpustakaan Unsyiah 

 Perpustakaan Nasional (e-Resources) 
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 Link Akses Jurnal Internasional (Springerlink, eBrary, 

ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect) 

c) Sistem e-Learning, http://elearning.unsyiah.ac.id/  

d) Sistem e-Journal Unsyiah, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/  

e) Sistem Informasi Paperless Office (PLO), https://arsip.unsyiah.ac.id/  

f) Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), 

http://sinekad.unsyiah.ac.id/  

g) Sistem Informasi Keuangan PNBP, http://www.simkeu.unsyiah.ac.id/  

h) Sistem Informasi Alumni dan Tracer Study, 

http://www.alumni.unsyiah.ac.id/  

i) Sistem Informasi Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan, http://www.sikadik.unsyiah.ac.id/  

ii) Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara 

Elektronik (e-Procurement), https://lpse.unsyiah.ac.id/eproc/  

iii) Badan Penjamim Mutu (BJM), http://bjm.unsyiah.ac.id/  

iv) Server Switcher dan Host-to-Host (Pembayaran SPP) 

v) Sistem Informasi Penjadwalan dan Resource Sharing (Syllabus 

Plus) 

5) Rack Server Website 

a) Website Unsyiah, www.unsyiah.ac.id 

b) Webmail Unsyiah, http://webmail.unsyiah.ac.id/  

c) Website Career Development Centre (CDC), http://cdc.unsyiah.ac.id/  

d) Website Office of Internal Affairs, http://oia.unsyiah.ac.id/  

e) Website dengan domain pada unsyiah.ac.id (Website Fakultas/Prodi, 

Jurnal, Conference dan Seminar) 

6) Rack Server Aplikasi Tambahan 

a) Server testing dan pengembangan 

b) Server yang berkaitan dengan penelitian dosen 

c) Server untuk layanan khusus pada Fakultas/Prodi 
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Gambar 2-24  Pengelompokkan Rack Server pada Data Center 

Penempatan dan pengelompokkan server pada rack tersebut 

dilakukan untuk mempermudah dalam pengaturan sesuai dengan fungsi dari 

server tersebut. Selain server yang diletakkan pada rack server, terdapat juga 

beberapa server yang tidak diletakkan pada rack server. Umumnya server 

tersebut adalah server dengan model Tower atau Half-Tower yang dititipkan 

di UPT. PUKSI dan dikelola secara langsung oleh unit kerja tersebut. 

 

54321 6
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Gambar 2-25  Salah satu rack server pada Data Center 

Selain pengelompokan rack server, Data Center juga memiliki 

spesifikasi khusus, diantaranya: 

 Akses ke jaringan backbone utama (Fiber Optic) maupun ke jaringan 

Internal Kampus (LAN). 

 Posisi ruangan tidak dapat langsung diakses oleh orang dari luar. 

 Selalu dalam keadaan terkunci dan tertutup dengan tingkat 

pengamanan ruangan yang ekstra. 

 Ukuran ruangan cukup luas untuk dapat menampung rack server dan 

sejumlah server yang ditempatkan di data center tersebut. 

 Fasilitas listrik yang memadai dengan penambahan Uninterruptible 

Power Supply (UPS) berkapasitas besar dan Power Stabilizer dan 

didukung dengan listrik cadangan dari Genset. 
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 Air Conditioning (AC) dengan tingkat suhu dan kelembaban yang 

rendah untuk mendukung kinerja server. 

Beberapa rencana penambahan infrastruktur penunjang Data Center 

di masa yang akan datang yang masih dalam tahap perencanaan adalah: 

 Kamera CCTV untuk dapat memantau ruang server dari ruang kerja 

kepala UPT-PUKSI maupun secara remote. 

 Under Floor Cable sehingga pengaturan kabel LAN maupun kabel 

Optik dapat lebih rapi dan teratur. 

 Penambahan infrastruktur backbone cadangan Unsyiah sehingga bila 

terjadi permasalahan pada backbone utama (Telkom) maka terdapat 

backbone cadangan yang dapat menangani layanan utama (email, 

website Unsyiah, dan layanan aplikasi utama). 

 Tersedia server mirror pada hosting di luar Unsyiah yang berfungsi 

untuk menangani layanan (khususnya website Unsyiah) bila terjadi 

masalah pada Data Center Unsyiah. 

 Permasalahan yang saat ini masih dihadapi dalam pengelolaan tata 

kelola Data Center Unsyiah adalah: 

o Kondisi listrik di daerah Aceh yang terkadang mengalami 

pemadaman listrik mengakibatkan kinerja server di Unsyiah 

tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada keadaan tertentu 

supply listrik dapat terhenti lebih dari 4 jam yang 

mengharuskan semua server untuk di shut down dan berhenti 

beroperasi. 

o Tidak adanya petugas pengamanan (satpam) yang bertugas 

untuk menjaga gedung ICT-Taiwan secara khusus. 

o Fire Extingusher sebagai komponen untuk perlindungan dari 

kebakaran dalam kondisi rusak. 
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o Tingkat pengamanan dinding ruang server secara desain 

kurang memberi tingkat keamanan yang cukup baik. 

o Desain dan pengaturan ruangan belum optimal dan belum 

mengikuti standar desain Data Center (contoh: TIA-942, GR-

3160). 

o Belum tersedianya Disaster Recovery Plan (DRP) sebagai 

pedoman bila terjadinya bencana dan Disaster Recovery 

Center (DRC) yang merupakan site cadangan pada hosting 

diluar UPT-PUKSI yang bertugas untuk melakukan back-up 

secara berkala untuk menghindari hilangnya data-data penting 

Unsyiah bila bencana terjadi.  

UPT. PUKSI sebagai unit pengelola ICT kampus akan terus melakukan 

pembenahan dan pengembangan agar dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal. Diharapkan kedepannya, ICT bukan hanya sebagai suatu 

komponen pendukung kegiatan Akademik, akan tetapi ICT dapat menjadi 

pendorong (driven) kegiatan akademik dan tridharma perguruan tinggi. 

2.3 LAB. KOMPUTER DAN CYBER 

Peran serta UPT. Puksi dalam menunjang proses belajar mengajar dan 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, selain dalam bidang pemberian 

layanan informasi, juga memberikan layanan fasilitas tempat untuk kegiatan-

kegiatan, seperti tersedianya laboratorium komputer dan juga ruang-ruang 

seminar/workshop/pelatihan. 

Fasilitas tempat yang disediakan antara lain: 

1. Ruang Auditorium 

Ruangan ini digunakan sebagai ruang pertemuan yang kapasitasnya dapat 

menampung maksimum 80 peserta. Lantai di bagian depan ruang agak 

ditinggikan sehingga terkesan seperti sebuah panggung. Ruangan ini 
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dilengkapi pula dengan sebuah sistem Power Amplifier, 2 buah 

Loudspeaker sebagai pengeras suara, Sebuah LCD lengkap dengan kabel 

dan screen, serta AC 5 PK, 2 unit  

2. Ruang Hotspot 

Ruangan ini merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengaksesan 

internet kampus melalui wifi secara gratis oleh sivitas akademika 

Universitas Syiah Kuala. Ruangan yang memiliki luas 15X6 m persegi ini di 

desain sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang nyaman bagi 

pengguna dalam pengaksesan internet. 

 

Gambar 2-26  Ruang Hotspot di UPT-PUKSI 

3. Laboratorium Komputer 

Laboratorium Komputer ini secara umum digunakan untuk perkuliahan 

mahasiswa dalam mata kuliah Pengenalan Aplikasi Komputer. Selain itu 

ruangan ini juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan universitas 

lainnya, seperti Test TOEP dan TKD bagi dosen yang akan disertifikasi, 

dan juga tempat tes CAT bagi CPNS yang berada dibawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kopertis Wilayah XIII yang memilih 

lokasi ujian di Universitas Syiah Kuala. 

Laboratorium ini terdiri dari 2, ruangan dengan fasilitas tersedia sebagai 

berikut: 
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a. Main Lab 

Ruangan ini dilengkapi dengan perangkat Komputer  sejumlah  41 unit, 

40 unit bagi peserta dan 1 unit untuk instruktur/pengajar pada 

ruangan tersebut, ditambah dengan AC 5 PK sebanyak 2 unit. 

 

Gambar 2-27  Main Lab saat digunakan Sosialisasi Test CPNS dengan Sistem CAT 

b. Mini Lab 

Ruangan ini dilengkapi dengan perangkat Komputer  sejumlah  20 

unit, ditambah dengan AC 1 PK 1 unit. 
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Gambar 2-28  Aktifitas Belajar Mengajar di Ruang Mini Lab 

4. Ruang Serbaguna 

Ruangan ini digunakan untuk mengadakan seminar/pelatihan/sosialisasi 

dan sebagainya dengan kapasitas peserta 150 orang. Fasilitas lain 

dilengkapi dengan perangkat Sound System, 2 buah Loudspeaker sebagai 

pengeras suara, sebuah LCD lengkap dengan kabel dan screen serta AC 5 

PK, 2 unit. 

5. Ruang Cyber 

Ruangan ini digunakan untuk mengakses internet bagi mahasiswa, 

terutama yang berkaitan dengan pengaksesan aplikasi lokal yang tidak 

tersambung melalui jaringan internet global. Ruangan ini dilengkapi 

dengan 25 unit komputer, 1 unit printer dan 2 unit AC dengan daya sebesar 

1 PK dan 2 PK.  

2.4 SARANA VICON (Video Conference) 

Ruangan ini disediakan apabila ada diantara sivitas akademika yang 

melakukan kegiatan perkuliahan, seminar, dll secara jarak jauh. UPT. 
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Puksi memiliki 2 unit perangkat Vicon, 1 unit terpasang pada ruangan, dan 

1 unit lagi sebagai cadangan bila suatu saat terjadi trouble pada perangkat 

yang terpasang.  Selain perangkat vicon, ruangan ini juga dilengkapi 

dengan 4 unit microfon kabel, 2 unit microfon wireless, 2 unit speaker, 1 

unit televisi, 2 unit kamera, LCD dan Screen serta AC 1 PK 2 unit yang 

mampu menampung kapasitas sejumlah 30 orang. 

 

Gambar 2-29  Kegiatan Vicon Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2014 
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BAB 3 RENCANA PENGEMBANGAN 

 

3.1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  

Saat ini, Universitas Syiah Kuala memiliki beberapa sistem informasi 

yang digunakan untuk menunjang administrasi, proses akademik, dan 

kegiatan penelitian. Kebanyakan dari sistem informasi tersebut 

dikembangkan secara in-housed dan tailored-made, walaupun ada beberapa 

yang dibeli dan diperoleh dari pihak ketiga.  

Sistem informasi terus dirawat dan dikembangkan sesuai 

perkembangan dan aturan yang berlaku. Keadaan ini menuntut UPT. PUKSI 

untuk terus melatih dan menambah jumlah tenaga programmer yang 

berkompeten dalam merancang dan mengembangan sistem informasi. Sistem 

informasi yang saat ini digunakan di lingkungan Universitas Syiah Kuala 

adalah sebagai berikut: 

o Sistem Informasi Akademik 

o Sistem KRS Online 

o Sistem Informasi Manajemen Resource Sharing (Syllabus +) 

o Sistem Informasi Registrasi dan UKTB 

o Sistem Paperless Office (PLO) 

o Sistem Informasi Beasiswa 

o Sistem Informasi Dosen Wali 

o Faculty & Staff Dashboard (FSD) 

o Sistem Informasi Kepegawaian 

o Sistem Informasi Repository 

o Sistem Informasi Penelitian 

o Sistem Informasi Keuangan PNBP 
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o Sistem Switcher dan Host2Host 

o Sistem Alumni dan Tracer Study 

o Sistem Informasi Evaluasi dan Kinerja Dosen (Sinekad) 

o Sistem Informasi Kepuasan Dosen / T. Pendidik 

o Sistem Informasi Registrasi Online (PPs, Alih Program dan Program 

D3) 

o Sistem Informasi KKN dan Blog 

o Sistem Informasi Aplikasi Bidikmisi 

Bagian berikut ini akan menguraikan tentang peran dan fungsi dari 

sistem informasi yang ada di Universitas Syiah Kuala, pemanfaatannya, dan 

rencana pengembangannya dalam 5 tahun ke depan. 

3.1.1 Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi akademik (Siakad) adalah sistem informasi berbasis 

Java dan dikembangkan secara in-housed oleh staf UPT. PUKSI sejak tahun 

awal tahun 2000-an. Sistem ini berjalan dalam jaringan kampus dan dapat 

diakses melalui URL http://siakad.unsyiah.ac.id.  

 

Gambar 3-1  Tampilan muka sistem informasi akademik unsyiah 
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Secara umum, pengguna dari aplikasi siakad adalah para operator, 

dosen, ketua jurusan dan ketua program studi dan pembantu dekan bidang 

akademik. Sistem ini dapat dikelompokkan dalam beberapa modul, yaitu: 

3.1.1.1 Modul Umum 

Modul umum dapat digunakan oleh semua user yang ada dalam 

sistem. Untuk mendapatkan menu modul umum ini, pengguna harus 

mendapat persetujuan dari PD1 di fakultas.   

3.1.1.2 Modul Operator Fakultas 

Modul ini adalah modul khusus operator fakultas. Modul ini 

menyediakan fasilitas untuk mengisi, memperbaharui dan melihat informasi 

terkait data mahasiswa, data pengajar, data perwalian, transkrip dan informasi 

akademik lainnya. Modul ini menangani seluruh transaksi antara mahasiswa 

dan fakultas. Menu lengkap dari modul ini diperlihatkan pada Gambar 3 

berikut ini. 
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Gambar 3-2  Menu siakad untuk modul operator fakultas 

a) Sub Menu Ganti Prodi  digunakan oleh perator untuk memilih 

program studi. Menu ini diadakan karena 1 jurusan dapat memiliki 

lebih dari 1 buah program studi (prodi).  

b) Sub Menu Mahasiswa digunakan untuk melihat data mahasiswa dan 

mengubah sebagian dari data mahasiswa. Menu ini juga dapat 

digunakan untuk menentukan data perwalian mahasiswa.  

c) Sub Menu Set Mata Kuliah untuk KRS-Paket dibuat dan digunakan 

khusus untuk Fakultas Kedokteran (FK) saja. Pada prinsipnya, sub 

menu ini sama persis dengan proses penentuan mata kuliah yang 

dibuka pada setiap semester di setiap program studi, hanya saja 

khusus untuk KRS-Paket seperti yang diterapkan di FK mahasiswa 
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harus mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester 

tertentu dan tidak diizinkan untuk memilihnya satu per satu. 

d) Input Cuti Akademik 

i. Menu untuk memasukkan data Mahasiswa yang melakukan 

Cuti Akademik setiap semester. Out put dari menu ini adalah 

print PDF yang bisa di arsipkan oleh mahasiswa 

ii. Menu ini mempunyai 2 sub menu, yaitu dari : 

Daftar Mahasiswa Cuti 

Input Mahasiswa Cuti Semester Sekarang 

Gambar 3-3  Sub-menu pada menu cuti akademik 

e) Jumlah Rekap Perwalian per prodi 

o Menu ini untuk melihat rekap perwalian setiap prodi berdasarkan 

mahasiswa aktif. Menu ini merupakan baru, pengembangannya 

dibuat pada tahun 2013. 

f) Pengisian Nilai  

o Menu ini merupakan Fasilitas yang diberikan untuk 

mempermudah pengisian nilai dari masing-masing fakultas. 

Petugas yang diberikan wewenang untuk pengisian nilai ini adalah 

Operator Data Akademik, yaitu staf administrasi yang ditunjuk 

dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan masing-

masing fakultas. 

g) Data Pengajar Yang Non PNS 

o Menu ini berfungsi untuk menginput staf pengajar yang non PNS 

dilingkungan Unsyiah, atau yang sifatnya Dosen Kontrak, atau 

Dosen Luar Biasa. 

h) Set Pengajar  
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o Menu ini berfungsi untuk menginput data dosen yang ditunjuk 

dan ditugaskan oleh pimpinan fakultas untuk mengasuh mata 

kuliah pada semester berjalan, yang pemrosesannya dilakukan 

oleh Operator Data Akademik.  

i) Set Kode Tugas Akhir 

o Menu Untuk set kode tugas akhir mahasiswa perprodi. Mata 

Kuliah ini di set untuk mempengaruhi menu tugas akhir 

mahasiswa 

j) Pengaktifan Mahasiswa yang Prodinya membayar SPP di luar KPA 

o Menu Ini digunakan untuk mengaktifkan mahasiswa yang 

membayar SPP melalui Bank yang ditunjuk langsung dari masing-

masing fakultas (Bayar tidak melalui Registrasi). 

k) Pengaktifan Mahasiswa untuk Semester Pendek 

o Pengaktifan mahasiswa semester Pendek digunakan untuk 

mengaktifkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah disemester 

pendek. 

 

Gambar 3-4  Bayar SPP luar KPA dan Mahasiswa yang ambil Semester Pendek 

l) Prasyarat Mata Kuliah 

o Menu ini dipakai untuk memasukkan mata kuliah syarat yang 

dimiliki oleh suatu mata kuliah. 

m) Ekivalensi Mata Kuliah 

o Menu ini untuk memasukkan data kode mata kuliah baru yang 

terjadi akibat adanya perubahan kurikulum di fakultas, yang telah 

diperbaiki kodenya, karena kode mata kuliah lama sudah tidak 

dipakai lagi. 

 

Bayar SPP
Mahasiswa / 

Mhs Luar KPA

Proses 

Aktifkan 

Mahasiswa

Kajur /

 Ka Prodi

Daftar 

Mahasiswa
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n) Isi KRS  

o Menu ini untuk digunakan khusus untuk Operator untuk mengisi 

KRS mahasiswa yang mengalami perbaikan KRS, ataupun untuk 

mengisi KRS bagi mahasiswa yang telah habis atau lewat masa 

waktu masa pengisian KRS 

o) Isi KRS atau Nilai Mahasiswa Pindahan (diakui) 

o Menu ini untuk mengisi KRS bagi mahasiswa pindahan dan yang 

mana KRS tersebut diakui di fakultasnya, dan juga sekalian untuk 

menginput nilai mata kuliahnya. 

p) Cetak ABSEN Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 

o Menu ini digunakan untuk mencetak Absen belajar mengajar 

Mahasiswa dan Dosen. 

q) Transkip Nilai / Transkip Nilai Sementara Dalam Bentuk PDF 

o Menu Transkip Nilai ini adalah untuk melihat nilai dan sekaligus 

mencetaknya. Data nilai ini bersumber dari database di 

PUSTIKOM, yang tersimpan dalam bentuk file PDF 

r) Ubah Password Dosen/ Hapus Password Mahasiswa 

o Fasilitas ini dipakai jika Dosen dan Mahasiswa lupa password 

dalam mengakses KRS-Online. 

s) Proses Pemotretan Mahasiswa Baru 

o Menu Ini khusus dibuat untuk Staf PUKSI dalam melaksanakan 

kegiatan pemotretan mahasiswa Baru, Mahasiswa Pindahan, dan 

Mahasiswa yang Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

t) Proses Pemotretan Mahasiswa Baru di luar Registrasi 

o Menu Pemotretan ini saat sekarang ini digunakan khusus untuk 

pemotretan Mahasiswa Pasca Sarjana. 

u) Menu Laporan 

o Menu ini digunakan untuk melihat laporan-laporan Statistik Yang 

berhubungan dengan Data Mahasiswa. 
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v) Menu Admin 

o Menu Khusus untuk Administrator Database PUSTIKOM, Karena 

Menu ini adalah menu pemberian hak akses. 

w) Set Biaya SPP 

o Aplikasi Untuk Bagian Keuangan, yang digunakan untuk mengeset 

Jumlah SPP Setiap Angkatan per prodi. 

x) Aktifkan Kembali Mahasiswa 

o Menu Untuk mengaktifkan kembali mahasiswa yang tidak aktif 

pada semester sebelumnya karena mengambil Cuti Akademik. 

y) Laporkan Masalah yang Timbul di Aplikasi 

o Aplikasi Ini digunakan untuk menyampaikan masalah yang di 

timbulkan di Aplikasi SKS-Online, ataupun Pertanyaan yang 

berhubungan dengan web Cyber Unsyiah dari pengguna fasilitas 

PUSTIKOM atau Unsyiah.  

z) Ubah Password 

o Aplikasi untuk Mengubah Password hak Akses setiap Pemakai 

aa) LogOut 

o Digunakan untuk keluar dari Aplikasi SKS-Online. 

3.1.1.3 Modul Operator Jurusan (SIAK) 

a) Menu Kerja Praktek 

o Menu untuk memasukkan data Kerja Praktek bagi mahasiswa yang 

akan melakukan KP 

b) Menu Tugas Akhir 

o Menu untuk mesukkan data (record) tugas akhir mahasiswa, mulai 

dari awal pengajuan, dosen pembimbing, dosen penguji nilai dan 

sampai berakhir dengan yudisium mahasiswa 
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3.1.1.4 Evaluasi 

Menu yang digunakan untuk memfilter mahasiswa yang akan di Drop 

Out, berdasarkan Keaktifan, 4 semester pertama dan 4 semester berikutnya. 

a) Evaluasi Keberhasilan Studi 

o Menu untuk laporan hasil studi per prodi untuk 4 semester 

pertama dan 4 semester berikutnya 

b) Evaluasi Registrasi Adm 

o Menu Laporan berdasarkan keaktifan mahasiswa, jika ada 

mahasiswa 2 semester tidak bayar SPP maka akan di D.O 

c) Evaluasi Alih Prodi 

o Menu untuk laporan hasil studi per prodi untuk mahasiswa alih 

prodi berdasrkan masa studi maksismum 6 semester dan masa 

percobaan 2 semester 

d) Update Status D.O 

o Menu untuk melakukan Update status Drop Out ke database 

PUKSI  

3.1.1.5 Modul Operator Wisuda 

a) Usul Wisuda 

o Menu Untuk Mengusulkan mahasiswa yang akan wisuda, karena 

tidak semua mahasiswa akan di wisuda jika selesai yudisium 

b) Laporan Wisuda Perpriode 

o Menu Laporan untuk wisuda perperiode berdasarkan tahun 

wisuda 

c) Predikat Perpriode 

o Menu untuk melihat jumlah mahasiswa perpriode dan perprodi 

d) Mhs Yang Belum dapat Ijazah 

o Menu laporan untuk melihat mahasiswa yang belum di berikan no 

ijazah oleh fakultas 
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3.1.1.6 Modul Admin 

Modul untuk memproses segala transaksi operator dan mahasiswa, 

dan sekaligus mengontrol hak akses yang dimiliki oleh masing-masing user 

yang di perlukan. 

 

3.1.2 Sistem KRS Online 

3.1.2.1 Deskripsi Umum Sistem KRS-Online 

Aplikasi KRS-Online merupakan suatu aplikasi yang mengatur proses 

perkuliahan mahasiswa yang terjadi di civitas akademika unsyiah. Aplikasi 

KRS-Online bertujuan untuk mempermudah mahasiswa untuk melaksanakan 

aktivitas akademik dimana data mahasiswa akan tersimpan dalam satu pusat 

data unsyiah. Pengembangan aplikasi telah dimulai sejak tahun 2002. Seiring 

berjalan waktu aplikasi terus dilakukan proses modifikasi sesuai dengan 

aturan akademik dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. 

Sejak awal pengembangan,  Aplikasi KRS-online sudah mampu melayani 

semua fakultas. Pihak fakultas menyajikan matakuliah pada aplikasi yang 

disediakan dan mahasiswa memilih matakuliah tersebut secara online. Sistem 

KRS-Online sudah terkoneksi dengan sistem host-to-host 5 BANK sehingga 

mempermudah mahasiswa dalam mengetahui besaran SPP yang harus 

dibayarkan mahasiswa setiap semester. Mahasiswa yang telah melakukan 

pembayaran SPP dapat langsung melakukan proses pengisian KRS-Online. 
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Gambar 3-5  Gambaran umum sistem layanan terpadu SKS-Online dan KRS-Online 

Perangkat lunak yang telah dikembangkan adalah perangkat lunak 

SKS-Online dan KRS-Online. Sistem ini dipisahkan dalam 2 sistem yang 

berbeda dengan tujuan untuk pembagian beban kerja dari server (web server) 

dan pemisahan fungsi dari sistem. Akan tetapi secara pengolahan data, sistem 

ini menggunakan satu database (database server) terpusat yang sama. 

Sistem ini berkaitan dengan banyak entitas yang terdapat di Unsyiah, 

mulai dari Rektorat, Biro, Unit Kemahasiswaan, Fakultas, Prodi, Dosen, 

Operator Fakultas/Jurusan, Staf, dan Mahasiswa. Sistem yang dibuat berusaha 

untuk menggabungkan entitas tersebut dalam suatu aktivitas akademik 

perkuliahan yang ada di Unsyiah. Pihak Rektorat dan Biro sebagai manajemen 

kampus mengatur kebijakan Unsyiah secara keseluruhan, pihak 

Fakultas/Jurusan sebagai pihak yang mengelola dan mengatur aktivitas belajar 

mengajar, pihak Dosen dan Mahasiswa adalah sebagai pelaksana utama 

kegiatan akademik di Unsyiah dengan dukungan dari staf dan operator 

Fakultas/Jurusan. 
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Gambar 3-6  Bagan keterkaitan entitas kampus Unsyiah 

Sistem ini terdiri dari 3 bagian antarmuka dengan user:  

 Web server SKS-Online (Private) 

Web sistem SKS-Online yang hanya dapat diakses dari LAN dalam 

kampus Unsyiah 

 Web server KRS-Online (Private) 

Web sistem KRS-Online yang hanya dapat diakses dari LAN dalam 

kampus Unsyiah 

 Web server KRS-Online (Publik) 

Web sistem KRS-Online yang dapat diakses dari luar kampus 

Unsyiah dan Internet 

Untuk tujuan keamanan sistem, maka sistem SKS-Online hanya dapat 

diakses dari LAN kampus Unsyiah. Untuk kasus khusus dimana pengguna 

ingin mengakses sistem SKS-Online dari LAN luar kampus Unsyiah atau 

Internet, dapat digunakan fasilitas VPN Unsyiah. 
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Sistem ini menggunakan 2 database yang disebut Database PUKSI, 

terdiri dari: 

 Database Inti PUKSI 

Database utama Unsyiah yang menyimpan semua data-data 

terkait kegiatan akademik di lingkungan Unsyiah. 

 Database Gambar PUKSI 

Database pendukung yang fungsi utama untuk menyimpan hasil 

pemotretan mahasiswa dan file-file gambar (file dengan ukuran 

besar). 

 

Gambar 3-7  Akses melalui LAN Private dan LAN Publik ke Sistem Akademik Unsyiah 

Sistem SKS-Online merupakan antarmuka yang menghubungkan 

pengguna (dalam hal ini pengambil keputusan, manajemen universitas, dan 

operator pengelola dari Fakultas/Jurusan) dengan database Puksi dan 

Gambar. Hal-hal yang terkait aturan akademik/perkuliahan, pemasukan nilai, 

persetujuan dan setting parameter umum dimasukkan ke dalam sistem ini dan 
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selanjutnya aturan tersebut yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa 

terkait aktivitas belajar mengajar di kampus.  

Sedangkan pada sistem KRS-Online menghubungkan antarmuka 

pengguna (dalam hal ini mahasiswa sebagai objek pelaksana perkuliahan di 

Unsyiah) dengan database Puksi dan Gambar. Dari sistem ini, mahasiswa 

dapat mengetahui berapa besar yang harus dibayarkan untuk semester 

tersebut, melihat dan mengubah biodata diri, melakukan aktivitas pengisian 

KRS-Online, melihat KHS, sampai dengan melihat transkrip nilai dari mata 

kuliah yang telah diambil. 

Sistem SKS-Online dan KRS-Online menerapkan sistem keamanan 

tiga level, yaitu: 

 Level Sistem Operasi 

 Level Database 

 Level Layanan/Web 

Setiap user pada sistem SKS-Online diberikan hak tertentu sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ada 2 jenis 

hak akses yang diberikan, yaitu hak akses ke data Fakultas/Prodi dan hak akses 

Form. Pemberian hak akses Fakultas/Prodi berdasarkan fakultas atau prodi 

tempat pengguna sistem tersebut bekerja, akan tetapi hak akses kepada Form 

tertentu juga dibatasi sesuai dengan tugas dari pengguna tersebut. Untuk 

sistem KRS-Online, hak akses adalah sama dengan setiap user hanya dapat 

mengakses informasi milik nya saja. 

Karena sistem SKS-Online dan KRS-Online yang dibangun berbasis 

web, maka pengguna dapat mengakses sistem ini dengan menggunakan 

Sistem Operasi apapun selama terdapat aplikasi browser internet (Contoh: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dll).  
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Semua data yang diisikan oleh operator fakultas/prodi pada sistem 

SKS-Online akan langsung dimasukkan ke dalam database pusat. Begitu pula 

dengan data pribadi yang mahasiswa masukkan ke dalam sistem KRS-Online, 

data tersebut akan dimasukkan pula ke database pusat puksi. Data-data 

tersebut kemudian diatur oleh sistem untuk menentukan siapa saja yang 

dapat mengakses data tersebut dan sampai sejauh mana hak akses terhadap 

data-data tersebut. 

Secara sederhana, proses dimulai dari pendaftaran mahasiswa dengan 

data semua mahasiswa baru akan dimasukkan ke sistem. Dari pihak biro 

kemudian akan memasukkan parameter umum terkait aktivitas mahasiswa 

(spp yang dibayarkan, beasiswa, cuti). Selanjutnya dari operator 

fakultas/prodi akan memasukkan mata kuliah, bobot beserta data dosen yang 

bertanggung jawab terhadap kuliah tersebut. Semua masukan data tersebut 

masih berada pada sistem SKS-Online. Pada sistem KRS-Online, mahasiswa 

yang telah mendaftar, membayar SPP, melakukan pemeriksaan klinik, 

pemotretan dan pengisian biodata selanjutnya dapat memilih mata kuliah 

yang akan diambil pada semester berjalan. Pada tenggat waktu tertentu, 

sistem akan di lock, dan proses pengisian tidak dapat dilakukan lagi, pada 

tahap ini dosen dan mahasiswa telah berada pada aktivitas utama perkuliahan. 

Walaupun demikian, data-data yang terdapat disistem masih dapat dibaca 

dan dicetak oleh mahasiswa sebagai bukti bila diperlukan untuk diberikan 

kepada pihak fakultas ataupun prodi. Setelah perkuliahan berakhir, maka 

operator fakultas/prodi bertanggung jawab untuk memasukkan nilai dari 

dosen kedalam KHS yang data tersebut saling terhubung dengan data KHS 

mahasiswa. Data yang dimasukkan oleh operator di sistem SKS-Online akan 

dapat dibaca dan dicetak oleh mahasiswa pada sistem KRS-Online. Maka 

dapat dikatakan juga bahwa sistem ini telah menjadi suatu layanan terpadu 
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untuk proses akademik di Unsyiah. Adapun spesifikasi aplikasi KRS-Online 

adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Operating System SuSE Linux Enterprise 11 

2. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter 

3. Menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) 

4. Menggunakan Software database MySQL server 5 

5. Menggunakan Apache2 sebagai web server 

Fungsi-fungsi dasar dari sistem KRS-Online adalah: 

 Cek besar SPP yang harus dibayar (pada semester berjalan) 

 Lihat dan ubah biodata (mahasiswa yang bersangkutan dan 

merupakan user) 

 Isi KRS-Online (untuk memilih mata kuliah yang akan diambil) 

 Isi KRS-Online MKU (untuk mata kuliah umum yang akan 

diambil) 

 Melihat data KRS (untuk semester yang sedang berjalan) 

 Cetak KRS (sebagai bukti dan untuk perwalian) 

 Lihat KHS (melihat Kartu Hasil Studi per semester) 

 Lihat transkrip (melihat transkrip nilai historis, mata kuliah final 

yang diperhitungkan dan cetak transkrip sementara sebagai 

dokumen PDF) 

 Ubah password (mengubah password user) 

 Logout (keluar dari sistem KRS-Online) 

3.1.2.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

Adapun rencana pengembangan KRS-ONLINE kedepan adalah  

1. Melakukan proses perubahan template agar lebih menarik dan dapat di 

akses melalui smartphone.   



45  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

2. Perbaikan perhitungan IPK yang disesuaikan dengan perbaikan ekivalensi 

nilai mahasiswa.  

3. Integrasi dengan aplikasi dosen wali agar proses cetak KRS disetujui 

terlebih dahulu oleh dosen wali mahasiswa sebelum dilakukan proses 

cetak.  

4. Perlu integrasi dengan  sistem e-learning sehingga jika ada modul kuliah 

dapat langsung ditampilkan di KRS-Online 

3.1.3 Sistem Informasi Registrasi dan UKTB 

Aplikasi registrasi merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi 

untuk mengelola data registrasi mahasiswa unsyiah. Aplikasi ini digunakan 

oleh pihak bagian Registrasi Unsyiah dan dapat diakses melalui: 

https://10.10.1.13/registrasiunsyiah/ 

 

Gambar 3-8  Tampilan Home Aplikasi Registrasi 

 

3.1.3.1 Kondisi Sekarang 

 Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik 

  Modul yang ada dalam aplikasi ini yaitu 

 Manajemen User  
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Digunakan mengatur lever akses (admin, Operator dan User), 

menambah data user, mengubah data user dan menghapus 

data user. 

 Calon Mahasiswa 

Modul ini terdiri dari beberapa fasilitas yaitu: 

 Upload Data Cama 

Digunakan untuk mengupload data mahasiswa baru ke 

dalam database dengan format data excel. 

 Daftar Data Cama 

Berfungsi untuk menampilkan daftar data yang sudah 

ada atau sudah dimasukan ke dalam database. Daftar 

Data Cama ini memiliki beberapa fasilitas lain, yaitu : 

1. Form Tambah Data 

Digunakan untuk menambah data mahasiswa 

baru ke database berdasarkan data 

permahasiswa 

2. Form Ubah Data 

Digunakan untuk mengubah data mahasiswa 

baru dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

3. Form Hapus 

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

baru dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Laporan Data Cama  

Berfungsi untuk menampilkan laporan data mahasiswa 

baru berdasarkan semester, angkatan, fakultas dan 

prodi 

 

 Biodata Mahasiswa 

Modul ini terdiri dari beberapa fasilitas yaitu: 
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 Form Biodata 

Berfungsi untuk manampilkan detail biodata 

mahasiswa berdasarkan NIM 

 Form Edit Biodata 

Berfungsi untuk mengubah biodata mahasiswa 

berdasarkan NIM 

 Form Reset Biodata 

Berfungsi untuk mengreset status biodata supaya di 

KRS Online yang diakses oleh mahasiswa bisa mengisi 

ulang form biodata pada KRS Online.   

 Mahasiswa Pindah 

Modul ini terdiri dari beberapa fasilitas yaitu: 

 Form Masuk ke Unsyiah 

Digunakan untuk menginput data mahasiswa yang 

melanjutkan atau pindah dari perguruan tinggi lain ke 

Unsyiah. 

 Form Keluar dari Unsyiah 

Digunakan untuk menginput data mahasiswa yang 

keluar atau pindah dari Unsyiah ke perguruan tinggi 

lain. 

 Form Pindah Prodi 

Digunakan untuk menginput data mahasiswa Unsyiah 

yang melanjutkan atau pindah dari program studi yang 

ada di Unsyiah. 

 Form Pindah karena Buta Warna 

Digunakan untuk menginput data mahasiswa Unsyiah 

yang pindah program studi dikarenakan buta warna. 

 Form Drop Out (DO) 

Digunakan untuk menginput data mahasiswa yang 

Drop Out di Unsyiah. 

 Daftar Mahasiswa Masuk 
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Berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa 

melanjutkan atau pindah dari perguruan tinggi lain ke 

Unsyiah yang sudah ada atau sudah dimasukan ke 

dalam database. Daftar mahasiswa masuk ini memiliki 

beberapa fasilitas lain, yaitu : 

1. Form Ubah Data 

Digunakan untuk mengubah data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

2. Form Hapus 

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Daftar Mahasiswa Keluar 

Berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa 

melanjutkan atau pindah dari Unsyiah yang sudah ada 

atau sudah dimasukan ke dalam database. Daftar 

mahasiswa keluar ini memiliki fasilitas lain, yaitu : 

 Form Hapus 

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Daftar Mahasiswa Pindah Prodi 

Berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa 

pindah prodi yang sudah ada atau sudah dimasukan ke 

dalam database. Daftar mahasiswa pindah prodi ini 

memiliki fasilitas lain, yaitu : 

 Form Hapus 
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Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Daftar Mahasiswa Buta Warna 

Berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa 

buta warna yang sudah ada atau sudah dimasukan ke 

dalam database. Daftar mahasiswa buta warna ini 

memiliki fasilitas lain, yaitu : 

 Form Hapus 

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Daftar Mahasiswa Drop Out  

Berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa 

drop out yang sudah ada atau sudah dimasukan ke 

dalam database. Daftar mahasiswa drop out ini 

memiliki fasilitas lain, yaitu : 

 Form Hapus 

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa 

tersebut dari database berdasarkan data 

permahasiswa 

 Pencarian Data 

Modul ini terdiri dari beberapa fasilitas yaitu: 

 Form Cari Berdasarkan NIM 

Berfungsi untuk manampilkan data mahasiswa 

berdasarkan NIM 

 Form Cari Berdasarkan Nomor Ujian 

Berfungsi untuk manampilkan data mahasiswa 

berdasarkan nomor ujian masuk sesuai dengan jalur 

penerimaan mahasiswa baru di Unsyiah 
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 Form Cari Berdasarkan Nama 

Berfungsi untuk manampilkan data mahasiswa 

berdasarkan nama mahasiswa 

 Ubah Password 

Berfungsi untuk mengubah password bagi user yang memiliki 

hak akses ke dalam aplikasi registrasi. 

3.1.3.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

1. Pembuatan dan pengembangan beberapa modul yang ada di dalam 

aplikasi Registrasi: 

 Pembuatan Chart dan statistik terintegrasi dan real-time 

Dibutuhkan untuk bisa mengetahui informasi secara 

statistik data mahasiswa registrasi Unsyiah. 

 Pembuatan modul pengelolaan data mahasiswa profesi, coas 

dan PPS (Program Pasca Sarjana) 

Dibutuhkan untuk mempermudah pihak Registrasi 

Unsyiah dalam mengelola data mahasiswa tersebut 

 Pembuatan modul upload data mahasiswa yang berformat 

excel untuk mahasisawa profesi, coas dan PPS (Program Pasca 

Sarjana) 

Dibutuhkan untuk bisa melakukan proses penginputan 

data mahasiswa prosfesi, coas dan PPS ke dalam 

database dengan proses yang lebih cepat karena bisa 

dilakukan dengan jumlah yang banyak dari data 

berformat excel.  

 Pembuatan modul untuk pengelolaan data verifikasi raport 

mahasiswa jalur SNMPTN 

Dibutuhkan untuk bisa mengelola data verifikasi 

raport mahasiswa jalur SNMPTN yang dilakukan setiap 

penerimaan mahasiswa tersebut. 

 Pembuatan modul untuk mengelola data mahasiswa jalur 

khusus seperti afirmasi, jalur kerja sama international dan 

jalur khusus lainnya. 
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Dibutuhkan untuk mempermudah dalam pengelolaan 

data mahasiswa yang penerimaannya melalui jalur 

khusus yang ada di Unsyiah. 

 Pengembangan laporan data rekap mahasiswa registrasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Laporan  data rekap mahasiswa yang registrasi 

dibutuhkan untuk laporan yang digunakan bagi 

keperluan akademik. 

 Pembuatan tampilan konten informasi tentang registrasi 

mahasiswa dan pengumuman penting yang berhubungan 

dengan registrasi mahasiswa. 

Dengan adanya konten informasi maka informasi dan 

pengumuman tentang registrasi mahasiswa lebih 

mudah disampaikan oleh pihak Bagian Registrasi. 

 Pembuatan modul konten berita di dalam aplikasi registrasi 

untuk level Operator. 

Modul ini digunakan untuk mengupload data berita ke 

dalam database dan akan di tampilkan ke konten 

informasi.  

 

2. Pengintegrasian dengan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi 

Beasiswa, aplikasi bidikmisi dan aplikasi UKTB serta aplikasi Statistik 

Pengintegrasian dengan sistem informasi tersebut dibutuhkan 

karena antara registrasi dengan beasiswa, statistik , UKTB dan 

keuangan saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa 

dipisah-pisahkan. 

3.1.4 Sistem Informasi Dosen Wali 

3.1.4.1 Kondisi Sekarang 

Sistem ini dikembangkan oleh Tim Sistem Informasi PUKSI (Pusat 

Komputer dan SIstem Informasi) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) untuk 
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memangkas waktu perwalian antara mahasiswa dan dosen wali. Diharapkan 

proses ini dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap 

muka seperti pada existing system. Sistem sebelumnya, mahasiswa diminta 

mencetak krs yang sudah diinput pada sistem KRS online, dan dosen wali 

melakukan penandatangan hasil cetak KRS online yang sangat jarang terjadi 

komunikasi yang efektif antara dosen dan mahasiswa perwalian.  

 

Gambar 3-9  Halaman Login aplikasi Dosen Wali 

Pada system dosen wali ini, dosen dapat melihat Transkrip dan KHS 

yang dapat digunakan dosen wali untuk mempertimbangkan KRS mahasiswa. 

Sistem ini juga memeliki private message antara dosen wali dan mahasiswa. 

Sehingga dosen wali dapat memberikan alasan penolakan terhadapa mata 

kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Fasilitas-fasilitas ini dimaksudkan 

agar dosen dapat menghemat waktu untuk melihat transkrip maupun KHS 

mahasiswa yang versi cetak. Private message diharapkan dapat memangkas 

birokrasi ataupun pertemuan dengan dosen wali, dengan tujuan dapat 

menghemat waktu proses perwalian. 
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Gambar 3-10  Halaman KHS pada aplikasi Dosen Wali 

Tujuan utama dari system ini adalah melakukan approval atau 

penolakan terhadap mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Dosen 

wali harus melakukan verifikasi untuk tiap tindakan yang diambil terhadap 

mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan, baik itu approval maupun 

penolakan. Setelah semua mata kuliah tersebut diverifikasi maka dosen wali 

untuk finalisasi dosen wali harus memilih tombol simpan. Setelah tombol ini 

ditekan maka tidak boleh lagi terjadi perubahan. 

 

Gambar 3-11  Halaman Transkrip pada aplikasi Dosen Wali 
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System ini telah mengubah alur system KRS online yang selama ini 

telah berjalan. Sebelumnya, setelah mahasiswa melakukan registrasi terhadap 

mata kuliah maka mahasiswa dapat mencetak KRS tersebut. Setelah 

penerapan system ini mahasiswa baru dapat mencetak KRS setelah dosen wali 

melakukan finalisasi. 

3.1.4.2 Rencana Pengembangan 2014-2019 

1. Penambahan fitur private message antara dosen wali dan mahasiswa 

(2013) 

2. Ada pilihan finalisasi ketika dosen wali sudah selesai, sehingga KRS 

tidak bisa diubah lagi oleh mahasiswa (2014) 

3. Penambahan fitur atau fungsi untuk dosen dapat memasukkan nilai 

secara langsung ke system tanpa melalui operator sebagai mana yang 

selama ini dilakukan (2015). 

4. Adanya verifikasi oleh system pada KRS cetakan yang berupa QR Code 

(2016) 

5. QR code akan digunakan pada setiap ruang kelas sebagai pengganti 

absensi manual yang berupa tanda tangan. (2017) 

6. QR Code juga digunakan untuk melakukan pendaftaran praktikum 

pada laboratorium (2017). 

7. Penambahan fitur untuk melihat dan membimbing mahasiswa KP dan 

Tugas Akhir secara online dan log book dapat dicetak langsung dengan 

verifikasi menggunakan QR code juga (2018) 
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3.1.5 Faculty & Staff Dashboard (FSD) 

Faculty & Staff Dashboard (FSD) adalah sebuah aplikasi yang mendata 

akun email Unsyiah dan profil dari dosen dan staf di lingkungan Universitas 

Syiah Kuala. Pengguna aplikasi ini terdiri dari dosen dan staf, serta staf UPT. 

Puksi yang berperan sebagai admin. Aplikasi ini dapat diakses dari alamat: 

http://www.fsd.unsyiah.ac.id. 

 

Gambar 3-12  Halaman beranda aplikasi FSD 

Tujuan dari penggunaan FSD, adalah sebagai berikut: 

1) Mendata akun email dengan domain @unsyiah.ac.id 

2) Menampilkan profil dosen dan staf di lingkungan Unsyiah 

3) Mempermudah kinerja admin akun email Unsyiah dalam 

proses pembuatan akun email 

Manfaat dari penggunaan FSD, adalah sebagai berikut: 

1) Proses pendaftaran akun email menjadi lebih praktis 

2) Alur komunikasi antara calon user akun email dengan admin 

email unsyiah menjadi lebih ringkas 

3) Dosen dan staf Unsyiah menjadi lebih dikenal dengan adanya 

halaman web profil dari aplikasi FSD. 
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4) Meningkatnya rating pencarian atau Search Engine 

Optimization (SEO) untuk Unsyiah (unsyiah.ac.id). 

 

Gambar 3-13  Contoh halaman web profil dari aplikasi FSD 

3.1.5.1 Kondisi Sekarang 

1. Aplikasi FSD terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian 

2. Beberapa menu aplikasi FSD: home/beranda, panduan, credit, menu 

dashboard meliputi: profile, workshop, paten, award, menu admin meliputi: 

data akun email, berita, laporan akun email, dan manage user (pemberian 

hak akses). 

3. Aplikasi FSD terkoneksi dengan dua database, yaitu: database Kepegawaian 

dan database FSD. 

4. Alur pembuatan akun email Unsyiah: 
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Gambar 3-14  Alur Pembuatan Akun Email Unsyiah 

Setelah admin melakukan konfirmasi atau terhitung 1 × 24 jam dari 

waktu pengisian akun email pada form profile di aplikasi FSD, dosen/staf 

tersebut sudah dapat menggunakan akun emailnya. Login untuk akun email 

Unsyiah dapat diakses pada http://webmail.unsyiah.ac.id/. 

3.1.5.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

 Integrasi Sistem Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMLIT) 

dan Sistem Repository Publikasi Penelitian Universitas (RP2U) dengan 

aplikasi FSD 

Integrasi ini berguna untuk menunjang kelengkapan dari halaman web 

profil yang dihasilkan dari aplikasi FSD, serta dapat menginformasikan 

bagaimana kiprah dosen/staf yang ada di lingkungan Universitas Syiah 

Kuala. 

 Autobackup database FSD 

 Pembuatan dan pengembangan modul pada aplikasi FSD: 

 

1. Pengembangan modul berita 

Berita atau informasi terbaru terkait aplikasi FSD perlu disebarkan 

kepada dosen/staf secara cepat, namun belum terdapat halaman 

 

Dosen/staf mengisi 

form profile di aplikasi FSD

Alur Pembuatan Akun Email Unsyiah

Admin melakukan 

konfirmasi akun email

Admin membuatkan 

akun email di webmail Unsyiah

Konfirmasi dilakukan dalam waktu 

maksimal 8 jam setiap hari kerja
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khusus yang memuat berita sehingga modul ini perlu untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

2. Pengembangan modul laporan 

Untuk memenuhi kebutuhan data rekap, setiap modul laporan 

perlu ditambahkan tombol konversi ke format excel. Sehingga 

dapat diperoleh data laporan dalam format excel. 

3. Pembuatan modul upload video profil 

Video profil adalah media praktis dan cepat untuk seseorang 

dikenal oleh orang lain. Dengan menambahkan modul ini halaman 

web profil akan menjadi lebih menarik. 

4. Pembuatan modul pendaftaran akun email untuk 

unit/kegiatan/sistem informasi yang ada dilingkungan Universitas 

Syiah Kuala. 

3.1.6 Sistem Switcher dan Host2Host 

Aplikasi host2host SPP merupakan aplikasi yang berfungsi untuk 

menyajikan informasi tentang laporan pembayaran spp mahasiswa secara host 

to host  dengan bank yang bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala. Selain 

menyajikan informasi, aplikasi ini juga digunakan untuk proses transaksi data 

seperti insert, update, delete data yang berhubungan dengan proses 

pembayaran spp secara host to host. Untuk mengakses aplikasi ini melalui: 

https://10.10.1.198:8443/Host2HostAdm/.  
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Gambar 3-15  Tampilan muka aplikasi Host2Host SPP 

 

 

Gambar 3-16  Bagan proses mekanisme aplikasi Host2Host SPP 

Keterangan proses aplikasi Host2Host SPP:  
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1) Mahasiswa yang mempunyai masalah dengan data SPP. Masalah 

tersebut berupa data SPP tidak ada ketika dicek di bank-bank yang 

kerjasama dengan Unsyiah atau data mahasiswa tersebut harus diubah 

karena alasan-alasan tertentu. 

2) Mahasiswa melapor ke operator di Bagian Keuangan Unsyiah untuk 

memproses data pembayaran SPP dengan membawa surat keterangan 

khusus yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwewenang 

3) Proses data yang dilaporkan oleh mahasiswa dilakukan oleh operator 

dengan menggunakan aplikasi Host2Host SPP. Aplikasi Host2Host 

SPP tersebut ketika digunakan oleh operator, langsung membaca data 

dari server Unsyiah di dalam database puksi, kemudian data tersebut 

ketika dilakukan transaksi oleh operator dikirim ke server switcher di 

dalam database host2host. Operator juga bisa melihat serta 

melakukan proses rekap dari laporan hasil transaksi pembayaran SPP 

Host to Host berdasarkan modul-modul yang tersedia di aplikasi host 

to host. 

4) Setiap data SPP yang diproses oleh operator tersimpan di database 

host2host dalam server switcher. 

5) Setelah melapor ke Bagian Keuangan, Mahasiswa melakukan proses 

pembayaran biaya pendidikan pada Bank yang dipilih serta yang 

bekerja sama dengan Unsyiah. Pembayaran dapat dilakukan melalui 

ATM, E-Banking atau pembayaran secara langsung di Teller bank. 

Bank-bank yang kerjasama dengan Unsyiah membaca data SPP 

mahasiswa secara host to host melalui server switcher di dalam 

database host2host serta Setiap transaksi pembayaran yang dilakukan 

di Bank akan dicatat/direkam di dalam database host2host tersebut 

sesuai dengan kode bank tempat melakukan transaksi  

6) Komunikasi antara server switcher dan server Unsyiah dilakukan 

melalui jalur VPN (Virtual Private Network). 
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7) Pada server Unsyiah di dalam database puksi, status pembayaran 

mahasiswa akan terupdate secara otomatis setelah proses pembayaran 

biaya pendidikan dengan bank selesai  

8) Sistem Akademik Unsyiah yang menggunakan data dari database 

Unsyiah akan mengaktifkan status mahasiswa yang telah membayar 

biaya pendidikan melalui sistem pembayaran Host to Host  

9) Mahasiwa dapat memeriksa melalui sistem akademik Unsyiah (KRS-

Online) terkait status keaktifannya sebagai mahasiswa.  

10) Pejabat yang ada di Unsyiah (yang memiliki hak akses di aplikasi 

Host2Host SPP) terutama Rektor dapat memantau atau melihat hasil 

transaksi pembayaran SPP Host to Host sesuai dengan modul-modul 

yang tersedia di aplikasi host2host SPP. 

3.1.6.1 Kondisi Sekarang 

 Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik 

 Aplikasi ini membaca dua database dengan berbeda server, yaitu database 

puksi di server puksi/inti dan database host2host di server switcher  

 Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman java (java servlet) 

 Aplikasi ini memiliki 3 hak akses, yaitu admin, operator dan user  

 Fasilitas yang ada dalam aplikasi ini yaitu 

o Manajemen User  

Digunakan mengatur lever akses (admin, Operator dan User), 

menambah data user, mengubah data user dan menghapus data 

user. 

o Transaksi 

Form transaksi merupakan form yang terdiri dari beberapa form 

yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi dengan fungsi tertentu 

seperti form tambah, form ubah dan form hapus. Form ini hanya 

disediakan untuk level akses sebagai operator. 
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 Form Tampilkan Data 

Form ini digunakan untuk menampilkan data SPP 

mahasiswa yang sudah tersimpan di database host2host. 

Form ini berfungsi untuk mengecek data SPP mahasiswa 

agar bisa memastikan bahwa data mahasiswa sudah ada di 

dalam database. 

 Form Tambah Data 

Form ini digunakan untuk menambah data SPP 

mahasiswa. Form ini membaca data mahasiswa dari 

database puksi yang ada di server Unsyiah 

 Form Ubah Data 

Form ini digunakan untuk mengubah data SPP mahasiswa. 

Form ini hanya bisa mengubah data yang berhubungan 

dengan nilai bayar SPP bukan data mahasiswa. 

 Form Hapus Data 

Form ini digunakan untuk menghapus data SPP mahasiswa 

namun data yang bisa dihapus yaitu data SPP mahasiswa 

yang belum melakukan transaksi pembayaran SPP. 

o Laporan 

Form laporan digunakan untuk menampilkan laporan dari hasil 

pembayaran SPP Host to Host. Di dalam aplikasi ini, form laporan 

merupakan form yang sangat dibutuhkan baik untuk keperluan 

pihak Bagian Keuangan, maupun bagi pejabat-pejabat yang ada di 

Struktur Organisasi di Unsyiah. Form ini terdiri dari beberapa 

form yaitu: 

 Form Laporan Berdasarkan Tanggal dan Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan data laporan 

pembayaran SPP berdasarkan tanggal dan semester. 
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 Form Laporan Berdasarkan Tanggal, Angkatan dan 

Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan data laporan SPP 

berdasarkan tanggal, tahun angkatan mahasiswa dan 

semester. 

 Form Laporan Berdasarkan Fakultas dan Semester 

Form ini digunakan untuk manampilkan data pembayaran 

SPP berdasarkan fakultas dan semester. 

 Form Laporan Berdasarkan Fakultas, Angkatan dan 

Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran 

SPP berdasarkan fakultas, tahun angkatan dan semester. 

 Form Laporan Berdasarkan Prodi dan Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran 

SPP berdasarkan prodi dan semester. 

 Form Laporan Berdasarkan Prodi, Angkatan dan Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran 

SPP berdasarkan prodi, tahun angkatan dan semester. 

o Rekapitulasi 

Form rekapitulasi ini hampir sama dengan form laporan tapi yang 

membedakannya yaitu form ini menampilkan laporan yang 

terekapitulasi secara keselurahan dari data pembayaran SPP Host 

to Host sedangkan form laporan menampilkan laporan secara 

khusus dan tidak terekapitulasi seperti form rekapitulasi namun 

form ini kebutuhannya sama dengan form laporan. Form ini terdiri 

dari beberapa form yaitu: 

 Form Rekapitulasi SPP MHS Baru 
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Form ini digunakan untuk menampilkan per semester 

laporan data SPP mahasiswa baru secara rekapitulasi 

berdasarkan fakultas. 

 Form Rekapitulasi SPP MHS Lama 

Form ini digunakan untuk menampilkan per semester 

laporan data SPP mahasiswa lama secara rekapitulasi 

berdasarkan fakultas. 

 Form Rekapitulasi SPP / Semester 

Form ini digunakan untuk menampilkan per semester 

laporan data SPP mahasiswa keseluruhan secara 

rekapitulasi berdasarkan fakultas 

 Form Rekapitulasi SPP / Angkatan 

Form ini digunakan untuk menampilkan per angkatan dan 

semester laporan data SPP mahasiswa  secara rekapitulasi 

berdasarkan fakultas 

o Campuran 

Form ini merupakan form campuran yang terdiri dari form ubah 

password, form cari data pembayaran SPP / NIM dan form alokasi 

dana. 

 Form Ubah Password 

Form ini digunakan untuk proses mengubah password 

oleh user. Form ini dibuat bertujuan untuk keamanan 

akses aplikasi yang digunakan oleh user. 

 Form Cari Data Pembayaran SPP / NIM 

Form ini digunakan untuk proses pencarian data 

pembayaran SPP per mahasiswa berdasarkan NIM dan 

semester. 

 Form Alokasi Dana SPP 
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Form ini digunakan untuk proses menampilkan data 

pembayaran SPP berdasarkan semester secara rekapitulasi 

dan berfungsi sebagai laporan pengalokasian dana SPP 

dengan persentase yang sudah ditentukan. 

3.1.6.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

3. Pembuatan dan pengembangan beberapa modul yang ada di dalam 

aplikasi Host2Host SPP: 

 Pembuatan modul upload data dalam format excel 

Dibutuhkan untuk bisa melakukan proses penginputan data SPP 

mahasiswa ke dalam database host2host dengan proses yang lebih 

cepat karena bisa dilakukan dengan jumlah yang banyak dari data 

berformat excel.  

 Pembuatan Chart dan statistik terintegrasi dan real-time  

Dibutuhkan untuk bisa mengetahui informasi secara statistik data 

pembayaran SPP mahasiswa  Unsyiah. 

 Pengembangan laporan rekap pembayaran spp yang sesuai dengan 

kebutuhan(kebutuhan rekap laporan spp dinamis). 

Laporan  data rekap pembayaran SPP mahasiswa dibutuhkan untuk 

laporan yang digunakan bagi keperluan keuangan dan laporan rekap 

ini permintaannya selalu berbeda setiap tahun sehingga pengembagan 

modul ini harus dilakukan setiap tahun. 

4. Peremajaan dan Perubahan modul Java menjadi web-based berbasis 

framework PHP 

Dilakukan untuk menyeragamkan bahasa pemrograman untuk setiap 

sistem informasi di Unsyiah yang telah menggunakan bahasa 

pemrograman PHP berbasis framework. 
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5. Pengintegrasian dengan Sistem Informasi Keuangan 

Diperlukan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan yang 

digunakan oleh pihak Keuangan Unsyiah. 

 

3.1.7 Sistem Informasi Exit-Survey 

Exit survey atau exit interview biasanya digunakan oleh perusahaan 

untuk digunakan sebagai feed-back dalam mencari kelemahan dari work flow 

yang selama ini dijalankan. Proses ini biasanya dilakukan pada pegawai atau 

staf yang melakukan resign atau pengunduran diri. Hasil interview ini 

diharapkan dapat digunakan untuk mencegah lebih banyak pegawai atau staf 

yang akan meninggalkan perusahaan. 

Universitas Syiah Kuala (unsyiah) sebagai salah satu organisasi atau 

institusi pendidikan juga membutuhkan informasi semacam ini dalam rangka 

memperbaiki mutu pendidikan. Berbeda dengan perusahaan, universitas ini 

melakukan exit-survey terhadap calon alumni, sehingga feedback nya dapat 

digunakan untuk perbaikan universitas ini baik secara fisik maupun proses 

kegiatan belajar mengajar. 

IndoTrace dalam pertanyaan untuk tracer studi alumni juga memiliki 

beberapa unsur pertanyaan mengenai sarana prasana dan proses belajar 

mengajar. Namun, di satu sisi, umumnya, DIKTI berharap melakukan tracer 

study pada alumni yang telah lulus dua (2) tahun. Sehingga, melalui Career 

Development Centre (CDC) unsyiah melihat pertanyaan ini jika ditanyakan 

pada alumni yang sudah dua tahun meninggalkan universitas Syiah Kuala 

maka jawaban dari mereka menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan oleh 

pengembangan yang terjadi selama dua tahun setelah alumni meninggalkan 

universitas sudah tidak diketahui oleh alumni tersebut. 
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Alasannya lainnya, unsyiah melalui CDC, ketika melakukan tracer 

study memiliki kesulitan dalam mengumpulkan data alumni termasuk alamat 

fisik maupun alamat email. Proses verifikasi data alumni menjadi kegiatan 

yang memakan waktu. Terakhir, BAA yang bertanggung jawab terhadap data 

alumni juga membutuhkan data-data ini untuk proses peminjaman toga. 

Berikut adalah tampilan dari system informasi ini 

3.1.7.1 Kondisi Sekarang 

 

Gambar 3-17  Halaman muka aplikasi Exit-Survey 

Setiap calon alumni, diharapkan untuk melakukan verifikasi terlebih 

dahulu. Ini untuk membuktikan bahwa calon alumni adalah benar-benar 

mahasiswa yang telah diajukan kelulusannya oleh fakultas masing-masing. 

Proses verifikasi ini hanya memerlukan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

Kemudian, jika proses verifikasi tahap pertama selesai, di mana mahasiswa ini 

dinyatakan adalah benar sebagai mahasiswa yang telah lulus dari fakultas, 

maka tahap selanjutnya adalah diminta untuk memasukkan tanggal lahir dan 

nama ibu. Ini dimaksudkan agar mahasiswa yang mengisi exit-survey adalah 

mahasiswa yang sebenarnya dan bukan diwakilkan oleh teman-temannya. 

Berikut adalah tampilan verifikasi nim 



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala   68 

 

 

Gambar 3-18  Tampilan akses survey dengan memasukkan NIM oleh mahasiswa 

Fase berikutnya adalah pengisian biodata, proses ini bertujuan untuk 

menyimpan alamat mahasiswa dan orang tuanya, termasuk alamat e-mail, 

alamat rumah, facebook, twitter dan no telepon selular mahasiswa yang 

bersangkutan dan juga orang tua atau pun wali mereka. 

Fase terakhir adalah survey, pada fase ini ada lima bagian, bagian 

pertama adalah pendidikan, seperti IPK dan fakultas asal. Diikuti bagian 

kedua, untuk sarana dan prasarana, seperti tempat parker, tempat ibadah, 

perpustakaan. Bagian ketiga adalah bagian keikutsertaan dalam penelitian 

dan pengabdian dosen. Bagian keempat dan kelima adalah bagian kelebihan 

dan kekurangan si mahasiswa tersebut serta tujuan yang ingin dicapai setelah 

lulus kuliah. 

Ada beberapa kelemahan dari sistem yang dikembangkan yaitu, 

dengan berbagai macam alasan, masih banyak calon alumni yang meminta 

atau diwakili temannya untuk melakukan exit-survey ini. 
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3.1.7.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

1. Data exit-survey ini akan terintegrasi secara otomatis dengan situs 

alumni unsyiah. Proses pertukaran data adalah dengan menggunakan 

format CSV (2013) 

2. Sampai saat ini, aplikasi ini hanya dapat dilakukan oleh calon alumni 

dari jenjang S1 dan D3. Sementara untuk profesi dan Strata 2 serta 

Strata 3 belum dapat diverifikasi karena data mereka belum tersimpan 

dalam database utama unsyiah. Diharapkan, ketika mengisi survey ini 

terlebih dahulu semua calon alumni untuk mengisi biodata secara 

lengkap. Sehingga untuk jenjang S1 dan D3 hanya perlu melengkapi 

data yang masih kosong, sementara jenjang lainnya harus mengisi 

semua data (2014). 

3. Adanya buku wisuda online yang diambil dari data exit-survey dan 

data ini juga dapat di-download dalam bentuk PDF(2015). 

4. Penyusunan formasi tempat duduk wisuda juga akan di atur oleh 

aplikasi ini (2016) 

5. Data dari aplikasi ini dapat digunakan untuk proses pelaporan PDPT 

(2017) 

3.1.8 Sistem Informasi Tracer Study 

3.1.8.1 Kondisi Sekarang 

Tracer study pertama sekali diadakan di universitas Syiah Kuala 

(UNSYIAH) pada tahun 2012. Pada saat itu tracer study masih dalam proses 

mencari bentuk yang sebenarnya. Tracer study tahap pertama ini memiliki 

banyak kendala, salah satunya adalah penggunaan software survey yang 

belum pernah digunakan di universitas syiah kuala. Untuk dapat 
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menggunakan software ini maka unsyiah mengirimkan salah seorang dosen 

ke Universitas Indonesia untuk mempelajari software ini. 

Software yang digunakan untuk membuat pertanyaan dan menyimpan 

jawaban survey ini adalah QTAFI. QTAFI yang pertama sekali digunakan 

adalah versi 2. Pada system QTAFI semua user harus terlebih dahulu 

diregistrasi oleh seoarang admin. Sehingga membutuhkan waktu untuk 

menginput semua calon responden. Kelebihan dari QTAFI adalah sudah dapat 

meproses semua jenis pertanyaan, seperti: 

1. Pilihan ganda 

2. Short answer 

3. Multiple answer 

3.1.8.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

Input user akan memakan waktu yang lama, kemudian setiap 

pertanyaan juga harus dibuat secara manual. Sehingga kedepan diharapkan 

universitas syiah kuala memiliki system survey sendiri yang terintegrasi 

dengan data lulusan, sehingga dapat langsung terkoneksi dengan data exit dan 

data perolehan nilai selama kuliah. Hal ini akan menghemat waktu pengisian 

survey oleh para alumni. Untuk para pihak yang berkeinginan melihat 

hasilnya juga bisa tanpa harus melalui admin. 

Hal lain yang mungkin dikembangkan adalah aplikasi tracer study 

unsyiah (ATSU) ini proses input pertanyaan jugamen jadi lebih mudah. 
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3.1.9 Sistem Informasi Evaluasi dan Kinerja Dosen (Sinekad) 

3.1.9.1 Kondisi Sekarang 

Pemberlakuan Paperless Office (PLO) di lingkungan Universitas Syiah 

Kuala (Unsyiah) telah banyak mengubah sudut pandang para staf dan dosen 

di universitas Jantoeng Hate Rakyat Aceh. Salah satunya adalah dari Badan 

Penjaminan Mutu (BJM) Unsyiah yang selama ini melihat evaluasi dosen oleh 

mahasiswa yang dilakukan secara masing-masing fakultas dan menghabiskan 

sangat banyak sumberdaya, seperti waktu untuk melakukan pemrosesan 

karena masih bersifat paper-based. Belum lagi penggunaan kertas yang sangat 

banyak, di mana hal ini bertentangan dengan langkah universitas untuk go 

green seiring dengan pemberlakuan PLO. Oleh sebab itu, BJM mulai tahun 

2012 menerapkan evaluasi dosen oleh mahasiswa secara online. 

Sistem ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian 

mahasiswa di mana mahasiswa mengisi survey namun sebelumnya mahasiswa 

harus login terlebih dahulu. Pemikiran dari para developer untuk hanya 

menggunakan satu akun untuk berbagai kegitan akademik mulai diterapkan 

pada aplikasi ini. Setiap mahasiswa dapat login ke sistem dengan 

menggunakan nomor induk mahasiswa (nim) dan password yang sama 

dengan username dan password pada system KRS Online. 

 

Gambar 3-19  Tampilan untuk login mahasiswa 
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Setelah Login Mahasiswa akan melihat nama dosen dan matakuliah 

yang diampu oleh dosen-dosen tersebut, kemudian mahasiswa cukup 

memilih tombol disebelah kanan dari setiap nama dosen untuk melakukan 

assessment pada dosen yang bersangkutan. 

Sementara para pihak yang berkepentingan terhadap hasil survey ini, 

salah satunya untuk akreditasi dapat mengakses melalui beberapa tautan 

berikut ini. 

1. Pihak Universitas:  http://sinekad.unsyiah.ac.id/v2/index.php/login 

Pihak universitas adalah rektor yang diwakili oleh BJM. Pada level ini, user 

dapat mengakses seluruh data. Dimulai dari perbandingan nilai rata-rata 

tiap fakultas seperti pada gambar berikut ini 

 

Gambar 3-20  Data aplikasi Sinekad untuk pihak Universitas 

2. Pihak Fakultas: http://sinekad.unsyiah.ac.id/v2/index.php/login_fakultas 

Pihak fakultas adalah dekan, PD 1 dan SJMF, pada level ini user dapat 

membandingkan nilai rata-rata tiap prodi yang berada pada fakultas 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 

 

Gambar 3-21  Data aplikasi Sinekad untuk pihak Fakultas 
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3. Pihak Program Studi:  

http://sinekad.unsyiah.ac.id/v2/index.php/login_prodi 

Pihak prodi adalah sekjur, kajur dan TPMA. Pada level ini user dapat 

melihat seluruh nilai dosen di bawah program studi yang bersangkutan 

hingga sampai pada level nilai per pertanyaan. Berikut adalah screenshot 

dari tampilan program ini 

 

Gambar 3-22  Data aplikasi Sinekad untuk pihak Program Studi 

4. Dosen: http://sinekad.unsyiah.ac.id/v2/index.php/login_dosen 

Setelah melakukan login, dosen akan langsung dihadapakan pada hasil 

survey seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 3-23  Data aplikasi Sinekad untuk pihak Dosen 

Hasil ini hanya merupakan rata-rata dari tiap peserta survey sehingga 

dosen tidak pernah mengetahui siapa saja mahasiswa yang mengisi survey ini. 
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3.1.9.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

1. Integrasi dengan sistem KRS online untuk mengambil data matakuliah 

dan nama dosen yang mengajar (2012 – 2013). Namun, untuk mata 

kuliah tertentu seperti Kerja Praktek, Skripsi atau pun Tugas Akhir 

(TA), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus dapat difilter untuk tidak 

disurvey (2014). 

2. Penambahan fitur, persentase pengisian, estimasi waktu, dan sisa 

survey yang harus diisi (2014). 

3. Penambahan versi mobile, sehingga mahasiswa dapat mengisi survey 

tidak hanya melalui device-device dengan layar yang besar namun juga 

dengan layar kecil seperti smartphone. (2015) 

4. Integrasi dengan system KRS online untuk menutup proses registrasi 

online sampai mahasiswa melakukan survey minimal 50% dari yang 

seharusnya (2016). 

5. Integrasi dengan system dosen wali, sehingga dosen wali dapat 

melihat mahasiswanya yang belum melakukan survey dan dapat 

mendorong si mahasiswa untuk melakukan survey (2017). 

 

3.1.10 Sistem Informasi Kepuasaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

3.1.10.1 Kondisi Sekarang 

Badan Penjaminan Mutu (BJM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 

merasa perlu mendengarkan pendapat dari seluruh staf Pendidik (dosen) dan 

Staf Kependidikan (pegawai) mengenai sarana dan prasana, penyelenggaraan 

kegiatan universitas, dan kepemimpinan setiap  bagian. Sehingga, dari proses 
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ini akan dihasilkan sebuah kajian yang dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki mutu universitas ke di masa depan. 

Proses penjaringan pendapat atau survey ini direncanakan akan 

dilaksanakan setiap tahun, dimulai tahun 2013. Pertanyaan untuk staf 

Pendidik adalah sebanyak 14 butir dan staf kependidikan adalah sebanyak 10 

pertanyaan. Untuk dapat mengikuti survey ini ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan oleh setiap dosen dan pegawai, yaitu 

1. Registrasi 

2. Memastikan jadwal survey sedang berlangsung 

3. Menyimpan jawaban hanya diijinkan setelah semua pertanyaan 

terjawab. 

Untuk proses registrasi, dosen dan pegawai dapat menuju ke alamat 

http://sikadik.unsyiah.ac.id. 

 

Gambar 3-24  Halaman muka dari aplikasi Sistem Informasi Kepuasan Dosen 

Kemudian setiap pengguna akan di bawa untuk melakukan registrasi 

sesuai dengan data yang dibutuhkan. Formulir registrasi dapat dilihat pada 

gambar berikut. 



Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala   76 

 

 

Gambar 3-25  Halaman registrasi pada Sistem Informasi Kepuasan Dosen 

Untuk dapat mengikuti survey, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa 

jadwal survey telah tersetting. Pihak yang melakukan penjadwalan adalah 

pihak BJM. Jika pengguna mencoba mengisi survey sementara diluar jadwal 

maka tampilannya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3-26  Tampilan pesan bila pengisian survey dilakukan diluar jadwal 

Karena aplikasi ini baru dijalankan pertama sekali pada tahun 2013, 

maka masih terdapat kesalahan baik secara tampilan maupun algoritma. 

Algoritma yang sudah diketahui bermasalah adalah proses penyimpanan 

jawaban untuk pengguna dengan tipe user adalah dosen. Pengguna pada tipe 

ini harusnya memiliki 14 pertanyaan namun yang tersimpan ke dalam 

database hanya pertanyaan no 1 sampai dengan pertanyaan no 10. Jawaban 

untuk no 11 sampai 14 tidak tersimpan. 
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3.1.10.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

1. Memperbaiki kesalahan penyimpanan jawaban (2014) 

2. Integrasi dengan system informasi pegawai (simpeg), sehingga user 

tidak perlu mengingat banyak password dan username, serta proses 

registrasi dapat di by pass (2015) 

3. Pada tahun 2016, diharapkan proses perpangkatan juga akan melihat 

data isian ini. Sehingga akan mempengaruhi terhadap proses 

perpangkatan di unsyiah. 

4. Pembuatan system cetak DP3 online (2017) 

5. Integrasi dengan system DP3 online, sehingga beberapa komponen 

penilaian, seperti kerajinan akan menghitung berdasarkan 

keikutsertaan atau keaktifan dalam mengisi survey (2018) 

 

3.1.11 Sistem Informasi Registrasi Online KKN 

Registrasi Online Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah 

aplikasi untuk melakukan pendaftaran kuliah kerja nyata secara online di 

lingkungan Universitas Syiah Kuala. 

3.1.11.1 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penggunaan aplikasi KKN adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti 

KKN 

2. Memudahkan mahasiswa untuk mendaftar KKN kapan dan 

dimana saja selama waktu pendaftaran terbuka dan terkoneksi 

dengan internet  

3. Mendata jumlah peserta KKN per fakultas dan per prodi 
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4. Menyebarkan informasi melalui website 

5. Menyebarkan dokumen melalui website 

Manfaat dari penggunaan aplikasi KKN adalah sebagai berikut: 

1. Waktu pendaftaran KKN menjadi lebih panjang, karena berbasis 

web 

2. Data mahasiswa tersimpan dalam sistem, sehingga data tersebut 

dapat digunakan untuk rincian data laporan lainnya.  

3. Penyebaran informasi dan dokumen menjadi lebih cepat melalui 

website 

 

3.1.11.2 Pengguna Aplikasi 

Pengguna aplikasi KKN terdiri dari mahasiswa di lingkungan unsyiah 

dan staf BAPEL KKN yang berperan sebagai operator. 

3.1.11.3 Menu Aplikasi 

Aplikasi KKN dapat diakses dari alamat: http://kkn.unsyiah.ac.id/. Berikut 

adalah tampilan Home aplikasi KKN. 

 

Gambar 3-27  Halaman muka aplikasi Registrasi Online KKN 



79  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

Beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi KKN: 

1. Registrasi 

Menu untuk mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengisi formulir 

online sebagai calon peserta KKN. 

2. Cetak/Download Formulir Registrasi 

Menu ini digunakan untuk menyimpan atau mencetak formulir hasil 

pendaftaran. 

3. Data Mahasiswa 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar data mahasiswa yang telah 

mendaftar KKN sesuai periode yang dipilih, mengubah data calon 

peserta KKN dan membatalkan calon peserta KKN apabila ada 

permintaan dari mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Periode 

Menu ini digunakan untuk meng-set waktu pendaftaran periode KKN 

yang akan dilaksanakan, setting meliputi nama periode, tanggal dan 

waktu batas pendaftaran, serta status periode. 

5. Kelompok 

Menu ini digunakan untuk melakukan plotting manual untuk 

penentuan kelompok peserta KKN. 

6. Laporan 

Menu ini digunakan untuk melihat data statistik jumlah mahasiswa 

per fakultas dan per prodi, juga dapat mendownload laporan hasil 

verifikasi, laporan rekap data mahasiswa/peserta KKN, laporan 

pengelompokkan manual dan otomatis. 

7. File 

Menu untuk meng-upload file ke home website. 

8. Operator KKN/Manage User 

Menu ini digunakan untuk mengatur hak akses pengguna operator. 
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9. Ubah Password 

Menu ini digunakan untuk mengubah password pengguna. 

10. Setting 

Menu ini digunakan untuk menulis informasi yang akan ditampilkan 

di running text. 

11. Logout 

Menu untuk keluar dari aplikasi KKN. 
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3.1.11.4 Alur Registrasi Online KKN 

 

Gambar 3-28  Alur Registrasi Online KKN 

3.1.11.5 Rencana Pengembangan 2014-2018 

 Perubahan modul php menjadi berbasis framework php 

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi dan menjadikannya lebih 

dinamis diperlukan pengembangan kedepan untuk menjadikan 

aplikasi KKN berbasis framework php. Dengan berbasis framework 
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php, proses maintenance atau perbaikan aplikasi juga akan menjadi 

lebih mudah. 

 Integrasi Data Warehouse (DW) dengan aplikasi KKN 

Untuk menunjang penggunaan aplikasi KKN agar lebih optimal dan 

akurat, diperlukan integrasi dengan DW untuk memperoleh data 

fakultas, data jurusan, data prodi, biodata mahasiswa, foto mahasiswa, 

hasil transkrip nilai, data keaktifan mahasiswa dan data matakuliah di 

KRS yang diambil pada semester pendaftaran KKN dibuka. 

Dengan adanya integrasi data terhadap aplikasi, maka akan diperoleh 

keuntungan seperti berikut: 

1. Apabila terjadi penambahan atau perubahan data fakultas, data 

jurusan dan prodi. Admin tidak perlu menambahkan atau 

merubah secara manual di database aplikasi KKN karena akan 

secara otomatis berubah mengikuti data yang sudah ada di DW. 

2. Mahasiswa tidak perlu lagi mengisi biodata mahasiswa dan foto 

pada formulir registrasi online KKN, karena biodata dan foto 

tersebut telah diperoleh dari DW. Ini juga mendukung untuk 

diterapkannya single biodata bagi mahasiswa dilingkungan 

Unsyiah. 

3. Mahasiswa yang memenuhi syarat KKN akan terseleksi lebih 

akurat dengan adanya data transkrip nilai, data keaktifan 

mahasiswa dan data KRS yang diperoleh secara update, karena 

sudah diintergrasi dengan DW. Ini juga dapat membantu jika 

terjadinya perubahan kurikulum yang akan menyebabkan 

pengurangan terhadap perolehan jumlah SKS yang lulus. 

4. Dengan adanya integrasi dengan DW kapasitas penyimpanan di 

server KKN akan menjadi lebih ringan. 
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3.1.12 Sistem Informasi Webblog KKN 

Webblog Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah aplikasi yang 

menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat secara posting) pada sebuah 

halaman website. Selain itu aplikasi webblog ini juga berfungsi untuk 

pembuatan webblog kuliah kerja nyata bagi mahasiswa peserta KKN di 

lingkungan Universitas Syiah Kuala. 

3.1.12.1 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penggunaan aplikasi Webblog KKN adalah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan informasi program dan kegiatan mahasiswa Unsyiah 

selama masa KKN dilaksanakan. 

2. Membantu proses monitoring untuk dosen pembimbing lapangan 

dan anggota Bapel KKN selaku koordinator pelaksanaan KKN. 

3. Mendata potensi tiap gampong tempat dilaksanakannya kegiatan 

KKN. 

Manfaat dari penggunaan aplikasi Webblog KKN adalah sebagai berikut: 

1. Informasi program dan kegiatan mahasiswa KKN dapat diperoleh 

secara mudah dan cepat. 

2. Kegiatan mahasiswa selama masa KKN menjadi terdokumentasi 

didalam Webblog KKN. 

3. Mempermudah dosen pembimbing lapangan untuk melakukan 

penilaian. 

4. Meningkatkan rating webomatric serta pencarian atau Search 

Engine Optimization (SEO) untuk Unsyiah (unsyiah.ac.id). 

3.1.12.2 Pengguna Aplikasi 

Pengguna Webblog KKN terdiri dari mahasiswa peserta KKN dan staf 

Badan Pelaksana (BAPEL) KKN yang berperan sebagai admin webblog KKN. 
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3.1.12.3 Kondisi Sekarang 

 

Gambar 3-29  Halaman utama Webblog KKN 

Aplikasi Webblog KKN dapat diakses dari alamat: 

http://webblog.kkn.unsyiah.ac.id/ (laman utama) dan 

http://webblog.kkn.unsyiah.ac.id/gampongbaro6 (laman pengguna KKN). 

Berikut adalah contoh tampilan laman utama dan pengguna Webblog KKN: 

 

Gambar 3-30  Halaman Pengguna Webblog KKN Gampong Baro Kabupaten Aceh Jaya 
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Gambar 3-31  Halaman Admin Pengguna Webblog KKN 

 

 

Gambar 3-32  Halaman Admin Jaringan Webblog KKN 

Beberapa Menu yang terdapat di Webblog KKN dari sisi pengguna: 

1. Post 

2. Media 

3. Pages 

4. Comments 

5. Appearance 

6. Plugins 

7. Users 
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8. Tools 

9. Settings 

Beberapa Menu yang terdapat di Webblog KKN dari sisi Admin Jaringan: 

1. Sites 

2. Users 

3. Themes 

4. Plugins 

5. Settings 

6. Updates 

 

3.1.12.4 Alur Pembuatan Webblog KKN 

 

Gambar 3-33  Alur Pembuatan Webblog KKN 

Pembuatan webblog untuk pengguna 

1. Pengguna merupakan mahasiswa/i yang melaksanakan KKN sesuai 

dengan periode yang telah ditentukan. 

2. Pengguna memperoleh username dan password melalui email yang 

didaftarkan pada admin jaringan KKN dalam hal ini BAPEL KKN. 

 Admin jaringan membuat  site dan akun 

webblog sesuai dengan nama gampong 

Pengguna mengisi  dan 

mendesain webblog 

Webblog: 

http://webblog.kkn.unsyiah.ac.id/nama_gampong 

Akun dikirim melalui email 

yang terdaftar pada site 

Pengguna login dengan 

user dan password yang 

diterima 
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3. Pengguna melakukan pengisian webblog berupa deskripsi singkat 

gampong tempat pelaksanaan KKN, testimoni mahasiswa tentang 

kegiatan gampong tersebut, gambar-gambar yang berhubungan 

dengan pelaksanaan KKN, dan lain-lain. 

3.1.12.5 Rencana Pengembangan 2014-2018 

 Melakukan lokalisasi site webblog KKN, sehingga memudahkan akses 

bagi pengguna yang melakukan akses dari dalam kampus Unsyiah. 

 Melakukan mirroring site ke local server, sehingga website tidak down 

jika terjadi masalah pada server. 

 Melakukan penambahan server untuk webblog KKN. Hal ini 

diperlukan untuk menampung kapasitas pengguna dari webblog KKN 

yang semakin banyak.  

3.1.13 Sistem Informasi Aplikasi Bidik Misi 

Aplikasi bidikmisi merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

mengelola data mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidikmisi di Unsyiah. 

Aplikasi ini digunakan oleh pihak Bagian Kemahasiswaan selaku panitia yang 

mengurus data beasiswa Bidikmisi di Unsyiah. Aplikasi ini dapat diakses 

melalui: https://10.10.1.13/bidikmisi/. 

 

Gambar 3-34  Halaman home aplikasi Beasiswa Bidikmisi 
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3.1.13.1 Kondisi Sekarang 

 Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik 

 Fasilitas yang ada dalam aplikasi ini yaitu 

 Manajemen User  

Digunakan mengatur lever akses (admin, Operator dan User), 

menambah data user, mengubah data user dan menghapus data user. 

 Upload excel  

Digunakan untuk mengupload data mahasiswa bidikmisi ke dalam 

database dari data yang berformat excel 

 Transaksi 

Digunakan untuk memasukan data mahasiswa Bidikmisi ke dalam 

database , mengubah data mahasiswa Bidikmisi yang ada di dalam 

database dan menghapus data mahasiswa Bidikmisi dari database. 

Proses untuk tranksaksi tersebut dilakukan berdasarkan 

permahasiswa. 

 Daftar Data 

Berfungsi untuk menampilkan daftar data yang sudah ada atau sudah 

dimasukan ke dalam database. 

 Pencarian data 

Berfungsi untuk pencarian data mahasiswa bidikmisi yang ada dalam 

database. 

 laporan data  

Berfungsi untuk menampilkan laporan data mahasiswa bidikmisi 

berdasarkan semester, angkatan, fakultas dan prodi 

3.1.13.2 Rencana Pengembangan 2014-2018 

Pembuatan dan pengembangan beberapa modul yang ada di dalam aplikasi 

bidikmisi: 

 Pembuatan modul evaluasi bidikmisi  



89  Blueprint ICT 2014-2018 Universitas Syiah Kuala 

 

Modul evaluasi dibutuhkan untuk memudahkan dalam melakukan 

evaluasi terhadap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi 

yang selama ini evaluasi tersebut masih dilakukan secara manual. 

 Pembuatan Chart dan statistik terintegrasi dan real-time 

Dibutuhkan untuk bisa mengetahui informasi secara statistic data 

mahasiswa yang mendapat beasiswa Bidikmisi di Unsyiah. 

 Pengembangan laporan data rekap mahasiswa bidikmisi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Laporan  data rekap mahasiswa Bidikmisi yang dibutuhkan untuk 

laporan yang harus dikirim ke panitia pusat penerimaan beasiswa 

Bidikmisi sering selalu berubah formatnya sehingga perlu adanya 

pengembangan atau perbaikan terhadap modul laporan data 

Bidikmisi. 

 Pembuatan tampilan konten informasi tentang bidikmisi dan 

pengumuman penting yang berhubungan dengan beasiswa bidikmisi. 

Dengan adanya konten informasi maka informasi dan pengumuman 

tentang beasiswa Bidikmisi lebih mudah disampaikan oleh pihak 

Bagian Kemahasiswa. 

 Pembuatan modul konten berita di dalam aplikasi bidikmisi untuk 

level Operator. 

Modul ini digunakan untuk mengupload data berita ke dalam 

database dan akan di tampilkan ke konten informasi.  

 Pengintegrasian dengan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi 

Beasiswa dan aplikasi registrasi 

Pengintegrasian dengan sistem informasi tersebut dibutuhkan karena 

beasiswa, keuangan dan registrasi saling berhubungan satu sama lain 

dan tidak bisa dipisah-pisahkan. 
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3.1.14 Database 

Dalam pengelolaan data, diperlukan suatu sistem database yang 

berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan seluruh 

proses yang terjadi di Unsyiah. Database pada UPT-PUKSI terdiri dari: 

1. Database SDM; menyimpan data kepegawaian berupa biodata pegawai, 

pendidikan, data kehadiran dengan mesin FingerPrint, dll. 

2. Database Kemahasiswaan; memberikan layanan beasiswa, memproses 

data penerima beasiswa, dan layanan dispensasi biaya kuliah. 

3. Database Registrasi; memberikan layanan pendaftaran ulang mahasiswa 

yang meliputi pembayaran SPP, status aktif dan non aktif, serta statistik 

mahasiswa. 

Database tersebut dapat diakses secara tidak langsung melalui: 

1. Database Evaluasi Wajib Mengajar Penuh (EWMP); memberikan layanan 

terhadap kelebihan mengajar dosen, baik yang PNS maupun yang Kontrak  

untuk diberikan honorarium sesuai dengan kegiatan perkuliahan per 

semester. 

2. Database Image (foto mahasiswa,scan ijazah staf pengajar dan pegawai); 

menyimpan data dalam bentuk image, baik foto/image bagi mahasiswa, 

ijazah para staf pengajar, pegawai dan tenaga kontrak. 

3. Database HostToHost ; Memberikan dan menyimpan data informasi 

untuk status pembayaran SPP mahasiswa 
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3.1.14.1 Rencana Pengembangan 2014-2018 

3.1.14.1.1 Peremajaan dan Perubahan modul Java menjadi web-based berbasis 

framework Php 

Perubahan modul dari java ke web-based berbasis framework php di 

dasarkan karena tidak ada sumber daya manusia yang mahir atau ahli  dalam 

aplikasi pemograman berbasis java. Banyak Aplikasi yang lambat, dan karena 

tidak adanya dokumentasi. 

1. Pengintegrasian Program Pascasarjana dan Profesi 

a. Permalasalahan selama ini program paskasarjana belum 

mempunyai system online, hal ini mengakibatkan pemberian 

nim mahasiswa terlambat, dan tidak mempunyai aturan yang 

permanen. Setiap prodi memiliki aturan yang berbeda, 

sehingga cukup sulit untuk membuat system integrasi untuk 

paska sarjana. 
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b. Kedepannya Puksi akan merancang system yang online dan 

aksesnya secara real. Sehingga setiap prodi di pasca sarjana 

akan memiliki aturan yang sama. Dan setiap kegiatan akan real 

time tercatat di system akademik. 

2. KRS Online dengan menggunakan aplikasi android 

a. Zaman sekarang ini tekhnologi android lagi rame di bicarakan, 

dengan android mahasiswa bisa mengakses hanya dengan HP 

android secara cepat dan dimanapun, tanpa perlu laptop atau 

PC. 

b. PUKSI juga merencanakan akan mengembangkan aplikasi 

berbasis android. Sehingga mahasiswa UNSYIAH bisa 

mengakses hanya dengan menggunakan HP android 

3. SMS Gateway untuk melihat KHS dan Transkrip Mahasiswa  

a. Selain menggunakan Android, Puksi akan mengembangkan 

cara cepat melihat KHS mahasiswa melalui SMS gateway. 

Dengan mengetik dan mengirimkan ke PO BOX yang di 

tentukan oleh UNYSIAH mahasiswa akan mendapat informasi 

lebih cepat dan akurat dan tanpa harus online menggunakan 

Laptop atau PC 

4. Integrasi Siakad, KRS Online dan E-Learning  

a. Puksi juga merencanakan mengintegrasi Siakad, KRS online 

dapat terhubung dengan aplikasi E-Learning. Sehingga 

Mahasiswa dengan gampang dapat mendapatkan informasi 

dari seorang dosen yang akan memberikan tugas secara online.  
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5. Perancangan sistem informasi monitoring mahasiswa untuk Wali / 

Orang tua Mahasiswa 

a. Selama ini banyak juga orang tua mahasiswa dating ke PUKSI 

untuk menanyakan perkembangan mahasiswa (anaknya). 

Sehingga puksi harus memberikan informasi dengan 

melakukan query di database, dan ini sangatlah merepotkan 

b. Dengan aplikasi ini seorang orang tua atau wali mahasiswa 

dapat melihat perkembangan mahasiswanya, dari 

keaktifannya, Jumlah SPP nya sampai dengan nilai nilai mata 

kuliahnya.  

6. Aplikasi Konsultasi Tugas Akhir Mahasiswa dengan dosen. 

a. Saat ini mahasiswa belum terbiasa untuk ketemu dengan 

dosennya terkait dengan konsultasi tugas akhir. Jika 

Mahasiswa yang melakukan sms ke dosennya, si dosennya 

jarang sekali membalas sms untuk melakukan ketemuan. 

b. Dengan pengembangan aplikasi ini setiap dosen yang 

mempunyai perwalian untuk tugas akhir mahasiswa, bisa 

menginformasikan kapan dia (dosen) ada ditempat. Dan bisa 

membuat list untuk jadwal pertemuan atau konsultasi tugas 

akhir. Sehingga mahasiswa bias melihat kapan dosen itu ada 

waktu kosong. 

7. Penambahan modul khusus untuk krs online untuk semester pendek  

a. Selama ini krs online untuk semester pendek masih manual, 

sehingga membuat operator sangat sibuk dan susah untuk 

menginput data, jika Siakad dan KRS online semester pendek 
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akan online, maka seluruh mahasiswa akan melakukan krs 

online, sesuai keaktifannya. 

8. Pengintegrasian system akademik dengan Syllabus Plus 

a. Unsyiah mempunyai aplikasi pendataan ruang untuk belajar, 

jika aplikasi syllabus plus berjalan dengan baik, maka siakad 

akan melakukan integrasi dengan system syllabus plus, 

sehingga pembagian kelas mengajar akan sangat mudah 

dilakukan dan tidak akan beradu kelas  

3.2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, nomor 0200/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

(OTK) Universitas Syiah Kuala, pasal 120-126 menyebutkan bahwa Pusat 

Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan 

pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I, dipimpin oleh seorang 

Kepala dan mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan 

dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan bagi program-

program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3.3 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI WEBSITE 

Saat ini setiap penyusunan konten/isi dari sebuah website semuanya 

dikerjakan oleh web developer, sehingga terkadang konten tersebut kurang 

berkesan pada sisi client. Tampilan desain grafis web, desain antarmuka, 

tipografi dan authoring mempengaruhi sebuah tampilan website akan 

menjadi lebih menarik atau sebaliknya. Aplikasi sistem informasi di Unsyiah 

kini juga semakin banyak dan beragam, namun belum ada standar desain yang 

menjadi ciri khas Unsyiah. 
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Untuk itu unit web design diperlukan dalam rencana pengembangan 

pengadaan unit kedepan, sehingga untuk menentukan aspek desain yang 

diperlukan seperti pemilihan font, warna, logo, layout, grafik, kreasi animasi, 

navigasi dan konten dapat dikerjakan lebih baik lagi. Dengan adanya unit ini 

web developer juga menjadi terbantu dalam aspek desain pada sebuah 

aplikasi, sehingga saat web developer sedang membuat aplikasi, web 

developer tidak perlu lagi memikirkan tampilan aplikasi tersebut. 

3.4 Sistem dan Manajemen e-Learning 

Unsyiah dalam meningkatkan proses belajar mengajar telah mengembangkan 

system e-learning. E-learning merupakan cara baru dalam proses belajar 

mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai 

sistem pembelajarannya. Teknologi yang digunakan untuk membangun e-

Learning adalah moodle. Moodle adalah paket perangkat lunak yang 

diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan website. Teknologi 

moodle terus dikembangkan oleh pihak pengembang, versi terbaru moodle 

sekarang adalah 2.7. 

3.4.1 User Management pada e-Learning 

Moodle secara default menyediakan 7 lapisan user untuk mengurangi tingkat 

keterlibatan administrator dalam mengerjakan seluruh tugas di situs tersebut. 

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan 7 lapisan user tersebut : 

 Administrator 

Seorang administrator bertugas mengatur situs secara umum. 

Misalnya mengatur tampilan situs dan lain sebagainya. 

 Course Creator 

Seorang course creator dapat membuat course (pelatihan / mata 

kuliah / mata pelajaran), dan mengajar course tersebut atau menunjuk 
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teacher (pengajar) mana yang akan mengajarkan course tersebut dan 

melihat course yang tidak dipublish. 

 Teacher 

Seorang teacher (pengajar) dapat melakukan apapun terhadap course 

yang diajarkannya, seperti mengganti aktivitas yang terdapat pada 

course tersebut, memberi nilai kepada siswa yang mengambil course 

tersebut, mengeluarkan siswa yang tergabung dalam course tersebut, 

menunjuk non editing teacher untuk mengajar pada course tersebut 

dan lain-lain. 

 Non-editing teacher 

Non-editing teacher dapat mengajar pada coursenya, seperti memberi 

nilai siswa, namun tidak dapat mengubah aktivitas yang telah dibuat 

oleh teacher yang mengajar pada course tersebut. 

 Student 

Student merupakan user yang belajar pada suatu course. Sebelum 

dapat mengikuti aktifitas pada suatu course, seorang student harus 

mendaftar terlebih dahulu pada course tersebut. 

 

 Guest 

Guest merupakan user yang selalu memiliki akses read-only. Setiap 

user yang belum terdaftar pada moodle merupakan guest. 

 Authenticated User 

Secara default seluruh user yang telah login merupakan authenticated 

user. 

3.4.2 Course Management pada e-Learning 

Padamoodle, yang dapat memanajemen course yang ada hanyalah user 

dengan role sebagai teacher, dan tentu saja admin yang dapat melakukan 
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apapun. Walaupun user dengan role course creator dapat menciptakan suatu 

course, namun user tersebut tidak dapat memodifikasi course yang telah dia 

cipatakan bila dia tidak mengajar di course tersebut. Course pada moodle 

memiliki beberapa format, yaitu: 

 LAMS course format 

LAMS telah terintegrasi dengan moodle sehingga teacher dapat 

membangun aktivitas-aktivitas berdasarkan LAMS di dalam course 

pada moodle. 

 SCORM format 

Dengan menggunakan format ini, teacher dapat menggunakan satu 

paket SCORM untuk melakukan seluruh proses belajar mengajar pada 

course tersebut. Teacher tidak dapat menggunkan aktivitas dan 

resource lain yang disediakan oleh Moodle. 

 Social format 

Format ini berorientasi pada sebuah forum, Social forum. Format 

berguna bila proses belajar mengajar yang dilakukan hanya 

memerlukan diskusi atau interaksi antar komponennya (student-

teacher, student-student). 

 Topics format 

Pada format ini, materi pada course terbagi-bagi berdasarkan topik-

topik. Setiap topik dapat menggunakan aktifitas dan resource yang 

disediakan oleh Moodle. 

 Weekly format 

Format ini mirip dengan format topik, yang membedakan format ini 

dengan format topik adalah pembagian materi pada course 

berdasarkan penjadwalan yang tetap (week). 

 Assignment 
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Dengan aktifitas ini, teacher dapat memberikan tugas yang 

mengharuskan student mengirim (upload) konten digital, misalnya 

essay, tugas proyek, laporan, dan lain-lain. 

 Chats 

Dengan aktivitas ini, setiap peserta dapat berdiskusi secara real-time 

via web. 

 Choices 

Aktivitas ini sangat sederhana, teacher memberikan beberapa 

pertanyaan dan menyediakan beberapa pilihan jawaban. 

 Forums 

Sama dengan chat, pada forum, student dan teacher dapat berinteraksi 

satu sama lain secara real-time. 

 Glossary 

Pada aktivitas ini, peserta dapat membuat kumpulan / daftar 

pengertian-pengertian kata, seperti kamus. 

 Lesson 

Lesson ditujukan agar teacher dapat membuat aktivitas yang berisi 

konten yang menarik dan fleksibel. 

 Quizzes 

Pada modul ini, teacher dapat mendesain kumpulan soal, yang berisi 

multiple choice, true-false, dan pertanyaan jawaban singkat. 

 SCORM/AICC Packages 

Dengan module ini, teacher dapat membuat paket yang berisi halaman 

web, grafis, program Javascript, slide presentasi Flash, video, suara and 

konten apapun yang dapat dibuka di web browser.  

 Survey 

Survey merupakan feedback, quisioner ataupun angket yang dapat 

digunakan sebagai bahan pembelajaran ataupun kritikan bagi teacher 

ataupun course. 
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 Wikis 

Pada aktivitas ini, student dan teacher dapat secara kolaboratif 

menulis dokumen web tanpa mengetahui bahasa html, langsung dari 

web browser. 

3.4.3 Rencana Pengembangan 2014-2018 

1. Migarasi teknologi 

Migrasi teknologi moodle dari versi 1.6 ke versi 2.7. Dengan 

menggunakan moodle versi 2.7 diharapkan adanya penambahan 

fitur-fitur terbaru yang dapat memudahkan pengguna dalam 

menggunakan moodle dan meningkatkan keamanan moodle 

sendiri. 

2. Integrasi Sistem e-Learning dengan KRS Online dan Simpeg 

Selama ini mahasiswa yang ingin masuk ke moodle harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu, padahal mereka sudah 

terdaftar di database Unsyiah. Dengan dilakukan integrasi sistem 

e-Learning dengan KRS Online dan Simpeg diharapkan seluruh 

mahasiswa yang masih aktif dan pegawai Unsyiah dapat 

menggunakan sistem e-Learning tanpa harus melakukan registrasi 

ke moodle. Dosen dapat melihat mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliahnya di sistem e-learning berdasarkan data KRS Online. 

3. Pengadaan Unit Multimedia (Video dan Audio) 

Puksi menyediaakan unit khusus yang menangani multimedia, 

mengadakan dan mengedit video/audio dan diunggah ke sistem e-

learning. 

4. Video Conference 

Ditambahkan menu untuk video conference di sistem e-Learning, 

sehingga mahasiswa dan dosen dapat langsung berinteraksi. 

Mahasiswa dapat mengikuti kuliah jarak jauh. 
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BAB 4 SISTEM ALIRAN DATA DAN BACKUP 

 

4.1 Sistem Aliran Data dan Otorisasi Akses Data 

Seluruh sistem informasi di lingkungan Unsyiah telah memakai 

mekanisme otorisasi baik untuk melakukan berbagai modifikasi informasi 

maupun untuk mengakses informasi yang bersifat privasi atau rahasia. 

Mekanisme otorisasi utama adalah dengan memakai kombinasi username dan 

password untuk masing-masing aplikasi yang hendak diakses. Dalam 

blueprint IT, direncanakan otorisasi akses ini akan disentralisasikan dengan 

memakai sistem single sign-on (SSO). Persiapan untuk menuju sistem SSO 

telah dimulai dari sekarang dimana sudah ditetapkan dan mulai dipakainya 

database acuan untuk informasi username dan password, yaitu: SIMPeg untuk 

akses oleh dosen dan KRS Online untuk akses oleh mahasiswa. Sedangkan 

untuk masyarakat umum, bukan staf atau mahaiswa, yang perlu mengakses 

sistem informasi di lingkungan Unsyiah, misalnya aplikasi LPSE, maka harus 

terlebih dahulu membuat akun tamu dengan melakukan pendaftaran secara 

terpisah pada masing-masing aplikasi yang hendak diaksesnya. Lebih lanjut 

untuk setiap akun tamu yang login akan diberikan login timeout sebesar 

sepuluh menit dimana jika akun tersebut tidak ada aktifitas dalam aplikasi 

tersebut selama sepuluh menit maka akan otomatis di-logout oleh aplikasi itu. 

Aliran data saat ini untuk proses otorisasi, karena belum 

diterapkannya sistem SSO, adalah masing-masing aplikasi akan melakukan 

cross databases query untuk memeriksan username dan password ke database 

acuan. Misalnya seorang dosen yang hendak mengakses SIAKAD akan 

melakukan login dengan memakai username dan password yang telah dia 

tetapkan di SIMPeg, SIAKAD kemudian memverifikasi kombinasi username 

dan password yang dimasukkan ke database-nya SIMPeg, dan jika kombinasi 
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yang dimasukkan benar maka si dosen bisa mengakses aplikasi SIAKAD tetapi 

jika salah maka si dosen akan ditolak untuk mengakses aplikasi tersebut. 

4.2 Sistem Backup dan Disaster Recovery 

Unsyiah memiliki dan telah menjalankan proses backup secara rutin 

serta disaster recovery plan untuk menjamin agar data dan berbagai sistem 

informasi yang ada tetap aman, tersedia, dan berjalan. Sistem backup dan 

disaster recovery plan yang ada disusun untuk mengantipasi berbagai baik 

permasalahan yang tidak sengaja yang disebabkan oleh stabilitias listrik, 

kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, dan terjadinya bencana 

alam maupun yang disengaja akibat ulah manusia. 

Untuk mengatasi stabilitas listrik Unsyiah memiliki tiga policy utama. 

Policy pertama dalam setiap pembelian perangkat desktop diharuskan 

disertakan dengan UPS yang memiliki penstabil arus. Penyertaan UPS pada 

perangkat desktop dimaksudkan agar jika terjadi mati lampu maka si pemakai 

desktop tersebut memiliki cukup waktu untuk menyimpan pekerjaannya. 

Sedangkan penstabil arus dimaksudkan agar naik-turunya voltas listrik tidak 

akan merusak perangkat yang ada. Policy kedua adalah dengan memasang 

UPS yang memiliki penstabil arus pada perangkat-perangkat utama jaringan, 

yaitu: switch, router, dan access point. Penyertaan UPS pada perangkat 

jaringan dimaksudkan agar jika terjadi mati lampu maka para pemakai yang 

mengakses aplikasi sistem informasi  memiliki cukup waktu untuk 

mengirimkan perintah mengakhiri sesinya pada aplikasi tersebut. Sedangkan 

penstabil arus juga dimaksudkan agar naik-turunya voltas listrik tidak akan 

merusak perangkat yang ada. Dan policy ketiga adalah untuk mengharuskan 

semua perangkat server ditempatkan pada data center UPT Puksi. 

Penempatan server-server di data center ini dimaksud agar perangkat tersebut 

dapat memakai fasilitas dan mekanisme backup, UPS, penstabil arus, 

pengatur iklim, dll yang telah dimiliki data center. 
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Untuk menangani kegagalan perangkat keras dan masalah perangkat 

lunak policy utama Unsyiah adalah untuk melakukan proses backup data 

secara rutin dan membuat mirror dari situs-situs utama. Proses backup 

dilakukan dengan cara membuat salinan dari database dan aplikasi dari 

perangkat server tempat aplikasi itu berjalan ke perangkat khusus backup. 

Proses backup diinisialisasi oleh aplikasi crontab yang akan men-trigger 

proses penyalinan. Sedangkan trigger ini dipicu setiap 24 jam.  Dengan adanya 

proses backup demikian jika terjadi kegagalan hardware atau software maka 

kondisi terburuk adalah aplikasi tersebut akan kehilangan data 24 jam 

terakhir. Mirror dari situs-situs utama Unsyah adalah penempatan situs-situs 

ini pada perangkat yang secara fisik berada diluar Unsyiah. Situs-situs yang di-

mirror ini akan mengandung format, tampilan, isi, dan data yang persis sama 

dengan sistus-situs yang dihosting di data center UPT PUKSI. Mirror 

dimaksudkan agar jika ada masalah dengan perangkat-perangkat dari situs 

yang asli atau masalah dengan data center di UPT PUKSI sendiri maka situs 

tetap bisa diakses oleh para pemakai dari mirror-nya. 

4.2.1 Database Mirroring 

Database mirroring adalah proses penduplikatan database ke tempat 

lain dimana bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan pada database kita, misalnya mesin database crash, dan lain 

sebagainya. Kita bisa saja mempergunakan backup dari database kita apabila 

terjadi sesuatu dengan database kita, tetapi tentunya untuk proses recovery 

akan butuh waktu dan juga data yang ada tidak akan bisa pada state terakhir. 

Database mirroring ini juga mendukung fasilitas untuk failover, 

dimana apabila terjadi sesuatu dengan database primary (principal server) kita 

masih punya cadangan di database sekunder (mirror server). Principal dan 

mirror server berkomunikasi sebagai partner dalam mirroring ini, dan masing-

masing mempunyai role sebagai principal role dan mirror role, tetapi bisa saja 
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pada suatu saat role ini berpindah, yang tadinya mempunyai role sebagai 

principal bisa saja menjadi mirror dan sebaliknya. 

Mirroring bisa berjalan dengan cara synchronous ataupun 

asynchronous, kedua cara ini masing-masing ada keuntungan dan 

kerugiannya. Model synchronous akan lebih bagus dari sisi konsistensi data, 

karena ketika terjadi transaksi, akan disimpan kedalam 2 partner, tetapi ini 

akan menyebabkan peningkatan dalam hal cost latency untuk transaksi. 

Sedangkan model asynchronous transaksi akan commit tanpa menunggu 

server mirror selesai melakukan penulisan data ke database mirror. 

Untuk modelnya operasinya sendiri mirroring di bedakan menjadi 2 

jenis, yaitu high-safety mode dan high-performance mode. High-safety mode 

jalan dalam model synchronous sedangkan high-performance mode jalan 

dalam model asynchronous. 

Dalam mirroring kita bisa juga membuat suatu konfigurasi dengan 

membuat automatic failover, tetapi konfigurasi ini membutuhkan satu server 

instance lagi yang disebut dengan witness server. 

Witness server akan selalu memonitor kedua server tersebut, principal 

server dan mirror server, apabila terjadi sesuatu pada principal server, maka 

otomatis principal server ini akan di pindahkan ke mirror server, dan mirror 

server akan berubah rolenya menjadi principal 

Mirroring database mempertahankan dua salinan dari sebuah 

database tunggal yang harus berada pada kasus server yang berbeda dari SQL 

Server Database Engine. Biasanya, kasus server berada pada komputer di 

lokasi yang berbeda. Satu contoh server database berfungsi untuk klien (server 

utama). Contoh lain bertindak sebagai server mirror, tergantung pada 

konfigurasi dan keadaan dari sesi mirroring. Ketika sesi mirroring database 
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disinkronkan, mirroring database menyediakan server siaga yang mendukung 

failover yang cepat tanpa kehilangan data dari transaksi yang 

dilakukan. Ketika sesi tidak disinkronkan, server mirror biasanya tersedia 

sebagai server siaga. 

Tujuan dari tersediannya mirroring database ini diantaranya: 

1. Meningkatkan perlindungan data. 

mirroring database menyediakan redundansi lengkap atau hampir 

lengkap dari data, tergantung pada apakah modus operasi tinggi-

keamanan atau performa tinggi. 

2. Meningkatkan ketersediaan database. 

Dalam hal terjadi bencana, dalam mode tinggi-keamanan dengan failover 

otomatis, failover cepat membawa salinan siaga dari database online 

(tanpa kehilangan data).Dalam modus operasi lain, database 

administrator memiliki alternatif layanan memaksa (dengan kehilangan 

data mungkin) untuk salinan database siaga. 

3. Meningkatkan ketersediaan database produksi selama upgrade. 

Untuk meminimalkan downtime untuk database mirror. 

Server utama dan mirror berkomunikasi dan bekerja sama 

sebagai mitra dalam sesi mirroring database. Dua database melakukan peran 

pelengkap dalam sesi: peran utama dan peran mirror. Pada waktu tertentu, 

satu database melakukan peran utama, dan yang lainnya melakukan peran 

mirror. 

Mirroring database melibatkan mengulangi setiap insert, update, dan 

menghapus operasi yang terjadi pada database utama ke database mirror 
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secepat mungkin. Pengulangan dilakukan dengan mengirimkan aliran catatan 

log transaksi aktif ke server mirror, yang berlaku catatan log ke database 

mirror, dalam urutan secepat mungkin.  

 

Gambar 4-1  Mirroring Database 

 

4.2.2 Data Warehouse Server 

Data Warehouse server adalah sebuah server database yang 

menyediakan data replikasi dari server utama, untuk beberapa aplikasi yang 

menggunakan Data Warrehouse (DW) seperti  salah satunya web server 

Faculty And  Staff  Dashboard (FSD), dimana FSD membaca database yang di 

sediakan oleh mesin /server  DW. 

Data Warehouse server sendiri mengambil database server dari 

beberapa mesin diantaranya : data dari server SIMPEG, RU2I , PUKSI dan 

Beasiswa. Dengan Kebutuhan data tersebut maka dibuatlah sebuah sistem 

Replikasi. 

Replikasi adalah proses mengcopy atau mentransfer data dari suatu 

database ke database lain, dengan kata lain sebuah sistem dengan  minimal 2 
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database server yang berbeda akan berfungsi masing-masing sebagai master 

dan slave (server pembantu). Semua transaksi data diproses dan disimpan di 

database master (utama). Secara bersamaan sistem akan otomatis mereplikasi 

semua data dari server master ke server slave (sinkronisasi secara otomatis), 

dan tersimpan pada mesin yang berbeda. 

 

Gambar 4-2  Diagram replikasi pada mesin DW 

Setiap Client mengakses aplikasi pada sistem FSD dan dari mesin FSD 

data diterima dari mesin Data Warehouse yang telah terreplikasi dengan 

mesin server simpeg dan lainya, Dimana Saat ini hanya mesin database 

Simpeg yang telah berhasil direplikasikan.  
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