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Penyelenggaraan program studi di berbagai perguruan 
tinggi merupakan suatu hal yang menuntut sistem 
pengelolaan database yang efektif dan efisien. 
Ketersediaan suatu sistem pengelolaan database pada 
akhirnya bukan sesuatu yang dapat ditawar lagi. Apalagi, 
saat ini efektifitas dan efisiensi sistem tersebut 
merupakan salah satu tolok ukur akreditasi suatu 
program studi yang juga berdampak pada akreditasi 
perguruan tinggi. 

Sistem manajemen database program studi dapat 
disebut efektif jika memenuhi syarat kemudahan akses 
(accessibility), pengelolaan (management), penyimpanan 

(storage) serta keterbacaan (readibility). Dengan demikian, sistem pengelolaan manual tidak 
dapat diandalkan lagi, meskipun tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, sistem 
manajemen database tersebut dapat dikatakan efisien jika memenuhi syarat kemudahan 
(easiness), kesiapan (readiness), serta dapat diakses kapan pun dan di manapun (real-time) 
selama terdapat jaringan (network) yang menghubungkan sistem dengan pengguna, yang saat 
ini kita andalkan, internet. Oleh sebab itu, satu-satunya sistem manajemen database yang 
efektif dan efisien adalah sistem manajemen database berbasis web (web-based database 
management system). 

Saat ini, sistem manajemen database berbasis web dapat diperoleh dari berbagai 
perusahan yang menyediakan layanan tersebut. Sistem manajemen database tersebut berada 
di antara range harga tertentu dengan nominal yang dapat dibilang mahal. Beberapa sistem 
manajemen database juga ditawarkan gratis namun dengan fitur yang minimal dan layanan 
jasa yang terbatas pada penyediaan file CMS (content management system) atau file 
framework saja. Kini, telah hadir sistem managemen database yang dibangun secara khusus 
untuk pengelolaan database program studi yang disebut SIMPRO (Sistem Manajemen 
Database Program Studi). 

Pada deskripsi yang sedang Anda baca saat ini, kami menjelaskan apa itu SIMPRO, 
bagaimana mengunakannya, dan bagaimana memilikinya. Dengan adanya SIMPRO ini, kami 
berharap dapat menunjang pengembangan atau penguatan manajemen database program studi 
Anda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
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SIMPRO merupakan suatu sistem manajemen database berbasis web yang dapat 
dijalankan baik dengan menggunakan fasilitas intranet (dengan keterbatasan ruang dan 
waktu) maupun internet (tidak dibatasi ruang dan waktu). SIMPRO dibangun dengan asas 
kebutuhan terhadap suatu sistem manajemen database program studi yang kini menjadi 
tuntutan baik oleh Kemenristekdikti maupun BAN-PT. Dengan adanya SIMPRO, diharapkan 
setiap program studi di berbagai Perguruan Tinggi dapat memperkuat sistem manajemen 
database yang sekaligus merupakan penguatan sistem pelayanan terhadap sivitas akademika. 

SIMPRO dibangun dengan menggunakan setidaknya 5 bahasa pemrograman, di 
antaranya adalah PHP (script pemroses sistem), MySQL (pengelolaan database), HTML 
(form), Javascript (halaman interaktif), dan CSS (layout). Pembangunan SIMPRO 
membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun dengan mengalami empat kali revisi. SIMPRO 
juga dibangun oleh akademisi yang memahami kebutuhan minimal program studi dan bukan 
dibangun oleh praktisi pemrograman aplikasi komputer. Dan oleh karena itu, SIMPRO tidak 
dibangun atas asas bisnis. 

Sebagai sistem manajemen database berbasis web dengan internet, SIMPRO dapat 
diakses layaknya sebuah website tanpa dibatasi ruang dan waktu, selama terdapat koneksi 
internet. Akses terhadap SIMPRO dapat dilakukan melalui PC, Laptop, atau Smartphone 
dengan menggunakan internet browser (disarankan menggunakan Google Chrome). 

 

Gambar 1. Halaman Login SIMPRO (contoh: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kie 
Raha Ternate). 

Gambar di atas menampilkan halaman awal SIMPRO (halaman login). SIMPRO juga 
merupakan sistem yang akan mengalami pembaharuan dan peningkatan fitur selama 
mendapatkan dukungan dari para pengguna. 

SIMPRO dapat digunakan untuk melayani sivitas akademika yang meliputi 
administrator, dosen, dan mahasiswa. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh SIMPRO telah 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan database program studi di setiap 
perguruan tinggi. Fitur-fitur tersebut akan mengalami update secara berkala. 

II. DESKRIPSI SIMPRO 
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SIMPRO, sebagaimana namanya, hanya digunakan untuk mengatasi pengelolaan 
database program studi dan bukan perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi dibutuhkan 
SIAKAD. Kami membangun SIMPRO, bukan SIAKAD, untuk menjamin kemananan dan 
kerahasiaan data masing-masing program studi. Meskipun demikian, fasilitas ekspor data 
terdapat pada SIMPRO untuk mengatasi adanya permintaan data dari tingkat perguruan 
tinggi. 
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Dengan menggunakan SIMPRO, program studi dapat melakukan pengelolaan 
database sesuai dengan level pengguna. Di dalam SIMPRO terdapat tiga level pengguna yang 
masing-masing memiliki hak akses fitur yang berbeda-beda. Level-level tersebut antara lain 
level Administrator, Level Dosen, dan Level Mahasiswa. Sementara itu, SIMPRO juga 
mengelola data berdasarkan periode semester layaknya PDDIKTI Feeder. Ketika melakukan 
login, setiap pengguna (berikutnya disebut user) dihadapkan dengan dua opsi, yakni opsi 
level dan opsi periode. Setiap user memiliki level masing-masing dan tidak dapat saling 
mengintervensi. Misalnya user dengan level admin tidak dapat masuk dengan level dosen 
atau mahasiswa, dan begitu pula sebaliknya. Kesalahan user dalam memilih level ketika login 
akan menghentikan user tersebut karena dianggap mengintervensi level user lain. SIMPRO 
akan mengarahkan user ke halaman error dan me-redirect user kembali ke halaman login 
sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah: 

 

Gambar 2. Tampilan halaman error karena kesalahan memilih level user. 

Halaman di atas akan muncul jika user tidak menginput username, password, dan 
level yang sesuai atau yang telah tersimpan pada database. Hal ini telah didesain agar 
pengelolaan database lebih terkontrol dan lebih aman. Pada halaman tersebut terdapat sebuah 
link dengan caption “Silahkan Login Kembali” yang jika di-klik maka halaman login akan 
tampil kembali. 

Jika user telah memasukkan username, password, level, serta memilih periode yang 
sesuai, maka user akan diarahkan pada halaman masing-masing sesuai dengan level. Pada 
halaman yang sesuai dengan level inilah user dapat mengakses fitur-fitur SIMPRO sesuai 
dengan level-nya. 

Setiap halaman pada SIMPRO telah didesain untuk diakses sesuai dengan level 
tertentu. Jika suatu halaman diakses dengan level yang tidak sesuai, maka user akan 

III. FITUR-FITUR SIMPRO 
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diarahkan pada halaman error yang lainnya. Dengan kata lain, sistem keamanan SIMPRO 
tetap terjaga. 

3.1.Fitur SIMPRO untuk Administrator 

Adapun fitur yang dapat diakses melalui menu pada halaman administrator meliputi 6 menu 
utama yang membawahi 35 sub-menu. Masing-masing menu dan sub-menu yang 
dibawahinya adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Pengelolaan data identitas program studi: Input data identitas program studi, 
Update data identitas program studi, Lihat data identitas program studi. 
 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Administrator pada menu Prodi 

Pada gambar di atas dapat dilihat menu prodi yang terdapat pada halaman 
administrator. Pada menu ini, administrator dapat menginput, mengupdate, menghapus, atau 
melihat data identitas program studi yang meliputi informasi: Nama atau nomenklatur 
program studi, nomor SK izin operasional program studi, NIDN dan Nama ketua program 
studi, akreditasi program studi, kode program studi, tahun input data program studi, dan juga 
status data program studi (yang terdiri dari status aktif dan status pasif). Status data program 
studi ini memungkinkan user untuk mendapatkan nama, nidn, serta nomenklatur program 
studi yang sedang aktif dan dapat digunakan pada pencetakan KHS dan KRS mahasiswa. 
Tampilan input data dapat terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Tampilan form input data program studi 
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Jika data sudah dimasukkan, data tersebut dapat dilihat melalui sub-menu lihat data 
prodi yang akan tampil sebagaimana gambar di bawah: 

 

Gambar 5. Tampilan sub-menu lihat data atau identitas program studi 

Catatan: Kami tidak menampilkan seluruh tampilan pada SIMPRO dalam deskripsi ini.  

3.1.2. Pengelolaan data akademik program studi: Lihat Kurikulum, Input Mata 
Kuliah, Input Jadwal Kuliah, Lihat Jadwal Kuliah. 

Melalui menu akademik, administrator dapat melakukan entri mata kuliah sebagai basis 
kurikulum program studi yang akan terintegrasi dengan jadwal perkuliahan. Terdapat sub 
menu untuk mengupdate identitas mata kuliah, menghapus jadwal kuliah suatu mata kuliah 
dan sebagainya. 

 

Gambar 6. Tampilan menu akademik pada halaman administrator 

Identitas mata kuliah yang diinput (dan secara otomatis akan terentri pada bagian 
kurikulum) terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, sks, posisi semester (ganjil atau 
genap), semester mata kuliah (posisi 1-8), serta status mata kuliah (wajib atau pilihan). 
Tampilan menu input mata kuliah dapat dilihat sebagaimana tampilan gambar di bawah ini: 
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Gambar 7. Tampilan form input mata kuliah pada halaman administrator 

Setiap mata kuliah yang berhasil terentri akan tampil pada bagian kurikulum. Tidak 
akan terjadi tumpang tindih mata kuliah karena mata kuliah disortir berdasarkan kode mata 
kuliah dan semester. Bila suatu mata kuliah sudah dientri, maka mata kuliah tersebut tidak 
akan diterima oleh sistem. SIMPRO didesain sedemikian rupa agar tidak terjadi double entry 
mata kuliah dengan kode mata kuliah yang sama. Tampilan mata kuliah dapat dilihat 
sebagaimana gambar di bawah ini: 

 

Gambar 8. Tampilan menu kurikulum pada halaman administrator 

Pada bagian ini, administrator dapat melakukan perubahan atau update informasi mata 
kuliah dengan meng-klik link dengan caption ubah di atas. Informasi pada bagian ini 
memungkinkan administrator untuk tidak perlu mengisi informasi mata kuliah secara manual 
ketika membuat jadwal perkuliahan. Pada bagian input jadwal perkuliahan, administrator 
hanya perlu mengisi data awal berupa memilih mata kuliah dan dosen pengampu (ini berarti 
data dosen harus sudah terisi sebelumnya). Setelah itu, maka informasi mata kuliah dan 
informasi dosen secara otomatis akan terisi pada form input jadwal perkuliahan sebagaimana 
yang ditampilkan berikut: 
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Gambar 9. Tampilan form input jadwal perkuliahan 

Tampilan di atas merupakan 50% dari tampilan keseluruhan form ini. Administrator 
hanya membutuhkan informasi mata kuliah dan dosen yang secara otomatis telah terisi dan 
dapat dipilih pada menu drop-down mata kuliah dan dosen di atas. Setelah itu, administrator 
meng-klik tombol konek agar SIMPRO menghubungkan data mata kuliah dan data dosen. 

 

Gambar 10. Tampilan form input jadwal setelah administraror meng-klik tombol konek 

Setelah administator meng-klik tombol konek, maka SIMPRO secara otomatis akan 
menampilkan informasi mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, sks, 
semester, dan periode (periode ditentukan dan diset otomatis sesuai dengan pilihan periode 
saat melakukan login). Kini administrator hanya perlu menentukan hari (Senin-Sabtu), jam, 
serta ruang yang akan digunakan untuk mata kuliah tersebut. Setelah mengisi ketiga 
informasi jadwal tersebut, administrator mengk-klik tombol input jadwal. Tidak ada mata 
kuliah yang terentri ganda untuk mata kuliah dan periode yang sama. Jika suatu mata kuliah 
pada suatu periode telah terentri, sistem akan secara otomatis menolak entri suatu mata kuliah 
pada periode yang sama.  
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Gambar 11. Tampilan jadwal mata kuliah yang telah terinput pada periode aktif 

Melalui tampilan di atas, jika terdapat kesalahan entri jadwal maka admin dapat 
menghapus jadwal tersebut dan mengentri jadwal yang baru untuk menggantikannya. 
Tampilan di atas hanya sebagai contoh saja. 

Administrator juga dapat melihat jadwal perkuliahan semua periode dengan 
menggunakan sub menu akademik bagian lihat jadwal yang ditampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 12. Tampilan daftar jadwal perkuliahan 

Administrator kemudian dapat melakukan sortir jadwal berdasarkan semester, mata 
kuliah, hari, dosen, atau berdasarkan periode. Jadwal  yang tampil pada halaman ini adalah 
keseluruhan jadwal perkuliahan yang pernah diselenggarakan oleh program studi. Data ini 
akan sangat bermanfaat untuk peninjauan penyelenggaraan perkuliahan di program studi. 
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3.1.3. Pengelolaan data dosen: Lihat Data Dosen, Input Data Dosen, Lihat Aktivitas 
Kuliah Dosen, Lihat Aktivitas Penelitian Dosen, Lihat Aktivitas Pengabdian 
Kepada Masyarakat Dosen. 

Pada menu dosen, administrator melakukan input dan review data yang berkenaan dengan 
dosen. Data dosen yang diinput meliputi NIDN, Nama dosen, tempat dan tanggal lahir, 
agama, jenis kelamin, NIK, alamat, nomor kontak, email, Nomor ijazah S1, S2, dan S3, 
Nomor SK jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru besar. Form 
input data dosen dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 13. Tampilan form input data dosen pada halaman administrator 

Tidak semua form harus terisi karena jumlah data dosen bervariasi antara satu dengan 
yang lain. Namun fitur update data dosen disediakan juga pada SIMPRO sehingga bilamana 
data seorang dosen yang awalnya terdaftar dengan Nomor Ijazah S2 dan telah menyelesaikan 
S3 dapat diupdate. Sementara itu, menu AK dosen digunakan untuk melihat jumlah SKS 
yang diampu oleh tiap dosen untuk meninjau standar sks minimal tiap dosen yang disortir 
berdasarkan nama dosen. Aktivitas perkuliahan dosen ini bersumber dari jadwal perkuliahan 
dosen dan oleh karenanya administrator tidak perlu melakukan input dan perhitungan jumlah 
mata kuliah dan sks secara manual. SIMPRO telah melakukannya secara otomatis. 

 

Gambar 14. Tampilan menu AK dosen 
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Menu penelitian dan pengadian pada masyarakat juga tampil sebagaimana menu di 
atas namun dengan konten yang berbeda. Sumber informasi dari data penelitian dan 
pengabdian dosen adalah entri dari tiap dosen setiap melaksanakan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Tampilan kedua menu tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 15. Tampilan Menu Penelitian Dosen 

 

Gambar 16. Tampilan Menu Pengabdian Masyarakat Dosen 

Informasi krusial dari data di atas adalah nomor izin atau rekomendasi yang 
diterbitkan oleh LP2M di perguruan tinggi, durasi, jenis, judul, tempat, serta jumlah 
maksimal mahasiswa yang dapat terlibat dalam kegiatan penelitian atau pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Informasi ini juga terdapat pada halaman 
mahasiswa agar mahasiswa dapat mengupdate informasi penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di setiap periode. 

Baik AKD, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat langsung dicetak 
dengan meng-klik tombol print yang teletak pada sisi kanan atas halaman. 
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3.1.4. Pengelolaan Data Mahasiswa: Lihat dan ubah data mahasiswa, Input data 
mahasiswa baru, Input registrasi mahasiswa, Lihat KRS mahasiswa, Lihat KHS 
mahasiswa, Input data dan nilai mahasiswa transfer, Input dan lihat data 
aktivitas kuliah mahasiswa (AKM), Input dan lihat data lulusan. 

Pada menu ini, administrator dapat melakukan pengelolaan data mahasiswa secara 
terintegrasi. Kami tidak menampilkan semua fitur pada deskripsi ini. Adapun data mahasiswa 
yang perlu diinput pada SIMPRO sebagaimana yang dapat dilihat dalam form di bawah ini: 

 

Gambar 17. Form input data mahasiswa pada halaman administrator 

Adapun data mahasiswa yang harus diisi adalah NPM, Nama Lengkap (sesuai dengan 
ijazah terakhir), tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan ijazah terakhir), jenis kelamin, 
agama, nama ibu, alamat, NIK, sekolah asal, nomor ijazah terakhir, nomor kontak, email, 
tahun masuk, status masuk (mahasiswa baru, transfer, alih jenjang), dosen pembimbing 
akademik, dan password akses SIMPRO. Setelah mengisi semua data (wajib untuk semua 
jenis data), maka administrator dapat meng-klik tombol input data mahasiswa. 

Data mahasiswa yang terisi pada form ini secara otomatis akan digunakan oleh sistem 
SIMPRO untuk manajemen data mahasiswa lainnya seperti registrasi, akm, lulusan, kontrak 
mata kuliah, dan sebagainya. Misalnya pada menu registrasi, administrator hanya perlu 
mengisi NPM mahasiswa yang melakukan registrasi dan kemudian meng-klik tombol konek 
sebagaimana yang terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 18. Form Input Registrasi Mahasiswa pada Halaman Administrator 
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Ketika administrator menekan tombol konek, maka SIMPRO secara otomatis 
melakukan sinkronisasi data mahasiswa seperti Nama Mahasiswa, Tahun Masuk, Status 
Masuk, serta tanggal registrasi (tanggal hari tersebut) serta keycode (kode unik yang 
digunakan oleh mahasiswa untuk konfirmasi registrasi) serta periode yang diset pada saat 
login. 

 

Gambar 19. Form input registrasi mahasiswa setelah tombol konek di-klik 

Setelah SIMPRO melakukan sinkronisasi data mahasiswa, administrator kemudian 
mengisi bagian semester sesuai dengan semester yang diregistrasi. Data ini tidak akan terentri 
ganda karena satu NPM hanya diterima oleh SIMPRO pada suatu periode aktif. Saat 
administrator meng-klik tombol submit, maka akan tampil data registrasi yang dapat diprint 
dan diberikan kepada mahasiswa. Data tersebut berisi informasi keycode registrasi yang 
harus dikonfirmasi oleh mahasiswa ketika mengakses SIMPRO pada suatu periode (hanya 
perlu sekali konfirmasi untuk tiap periode; mahasiswa yang tidak registrasi pada stau periode 
tidak dapat mengakses SIMPRO pada periode tersebut).  

Kemudian, pada menu transfer, administrator dapat meninjau jumlah mahasiswa 
transfer dan alih jenjang, melihat, atau menginput nilai-nilai transfer. Jumlah mahasiswa 
transfer dan alih jenjang secara otomatis difilter oleh SIMPRO sesuai dengan status masuk 
mahasiswa ketika diisi pertama kali oleh administrator. Data mahasiswa transfer pada 
halaman ini disortir berdasarkan tahun masuk. 

 

Gambar 20. Halaman jumlah mahasiswa transfer dan alih jenjang 
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Dilihat terdapat dua tombol yakni tombol isi nilai dan tombol lihat nilai transfer. Pada 
setiap baris mahasiswa tombol ini akan ada dan tombol ini telah diasosiasi dengan data 
mahasiswa yang ada dalam barisnya. Misalnya ketika tombol isi nilai di-klik maka admin 
akan digiring ke halaman berikut: 

 

Gambar 21. Form input nilai transfer dan alih jenjang 

Pada form ini, administrator hanya perlu mengisi Nama Mata Kuliah Asal, SKS, serta 
Nilai transfer. Sementara itu, mata kuliah pada program studi telah terdapat pada bagian 
kurikulum dan ditampilkan melalui menu drop-down di atas. Nilai yang diisi atau dapat 
ditransfer hanyalah nilai A, B, dan C. Pada bagian bawah terdapat daftar nilai transfer yang 
sudah diinput. Nilai transfer ini juga tidak akan terinput ganda. Sementara itu, jika yang di-
klik adalah tombol lihat nilai maka user admin akan digiring ke halaman berikut: 

 

Gambar 21. Form Lihat Nilai Transfer dan Alih Jenjang 
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Nilai yang ditampilkan pada halaman ini hanya nilai mahasiswa transfer dan alih 
jenjang yang telah dipilih sebelumnya sehingga tidak bercampur dengan nilai mahasiswa 
transfer yang lain. Pada tampilan ini juga terdapat rekapitulasi mata kuliah dan sks yang 
ditransfer. Tampilan ini dapat dicetak langsung dari halaman ini kemudian dijadikan rujukan 
untuk membuat transkrip nilai akhir bersama dengan KHS mahasiwa. 

Pada bagian menu AKM atau aktivitas kuliah mahasiswa, administrator digiring ke 
halaman berikut: 

 

Gambar 22. Form Input Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) 

Administrator tidak perlu mengisi semua data secara manual karena SIMPRO telah 
menghitung jumlah SKS yang dikontrak pada periode tersebut, SKS total yang sudah 
dikontrak tiap mahasiswa, IPS yang sesuai dengan entri nilai oleh dosen pengampu mata 
kuliah, IPK yang dihitung secara otomatis, serta jumlah SKS maksimal yang dapat dikontrak 
oleh mahasiswa pada semester selanjutnya sesuai dengan IPS pada semester aktif. Sementara 
itu, administrator dapat mengetahui mahasiswa mana yang status AKMnya belum terlapor 
dengan notifikasi berhuruf merah. Terdapat 7 status yang dapat dipilih oleh administrator, 
yakni aktif, nonaktif, cuti, lulus, keluar, mutasi, dan lainnya. AKM ini hanya boleh dientri 
pada rentang pergantian semester (akhir semester setelah semua nilai sudah dimasukkan oleh 
semua dosen). Admin juga dapat memilih tahun masuk mahasiswa karena data yang 
ditampilkan berdasarkan tahun masuk. 

Administrator juga dapat meninjau AKM mahasiswa tertentu melalui sub-menu Lihat 
AKM. Pada menu ini, ditampilkan AKM seluruh mahasiswa, disortir berdasarkan tahun 
masuk dan NPM, serta terdapat fitur pencarian AKM mahasiswa tertentu yang kemudian 
dapat dicetak. 

 

Gambar 23. Halaman Peninjauan AKM 
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Bagi mahasiswa yang terlapor lulus akan secara otomatis difilter oleh SIMPRO untuk 
kemudian ditampilkan pada menu lulusan sebagaimana tampil di bawah ini: 

 

Gambar 24. Tampilan Daftar Lulusan 

Pada tampilan di atas dapat dilihat ada tombol input dan tombol view. Sementara itu, 
jika data lulusan belum terinput, maka info yang ditampilkan adalah “belum terinput”. 
Tombol input digunakan untuk mengisi informasi lulusan yang jika di-klik maka 
administrator akan mendapatkan tampilan form input data lulusan sebagai berikut: 

 

Gambar 25. Form Input Data Lulusan 

NPM dan Nama Mahasiswa pada form di atas telah terisi secara otomatis. Sementara 
itu, administrator perlu mengisi tanggal lulus (sesuai dengan tanggal SK Yudisium) dan nama 
pembimbing 1 dan 2 yang datanya bersumber dari data dosen, serta judul skripsi. 

Setelah mengisi data dengan benar, maka admin boleh meng-klik tombol submit data 
lulusan. Data lulusan tidak akan bisa terinput ganda. Sementara itu, jika admin ingin 
melakukan perubahan data, maka admin boleh meng-klik tombol view sehingga admin 
digiring ke halaman berikut: 

 

 



Deskripsi SIMPRO V.1.0.0. – abc83.wordpress.com 

 17 

 

Gambar 26. Tampilan Detail Lulusan 

Tampilan di atas meliputi data detil lulusan dan jika admin meng-klik tombol Ubah 
Data maka form ubah data akan tampil di bawah tombol hapus. 

 

Gambar 26. Form Update Data Lulusan 
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Pada bagian ini, administrator dapat melakukan perubahan terhadap semua data 
terkecuali NPM dan Nama Mahasiswa. Setelah melakukan perubahan, admin boleh meng-
klik tombol update detail lulusan untuk menyimpan perubahan. 

3.1.5. Pengelolaan data admin: Perubahan password user, Input admin baru, Melihat 
dan menghapus data user (username, password, dan level), Reindex data. 

Pada menu admin ini, administrator dapat melakukan pengelolaan data sebagaimana yang 
disebutkan di atas. Mengenai input admin baru, yang bisa menjadi admin hanyalah dosen 
(memiliki NIDN).  Input admin baru dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 27. Form Input Admin Baru Sebelum NIDN dimasukkan 

Hanya admin yang dapat menginput admin lainnya. Ketika admin memasukkan 
NIDN dan meng-klik konek, maka SIMPRO akan mengecek apakah NIDN tersebut terdaftar 
dalam database dosen. Jika tidak terdaftar maka akan ada notifikasi “Data tidak ditemukan!”. 
Sementara itu, jika data ditemukan, maka akan muncul form sebagai berikut: 

 

Gambar 28. Form Input Admin Baru Setelah NIDN dimasukkan dan terdaftar 

SIMPRO akan memberikan informasi bahwa dosen yang bersangkutan terdaftar 
dengan level dosen. SIMPRO akan menambahkan ekstensi pada NIDN (yang menjadi 
username) dengan angka “1” pada akhir NIDN untuk membedakan username dosen dan 
admin untuk orang yang sama. Admin kemudian mengisi password yang terdiri dari 6 digit, 
huruf atau kombinasi huruf dan angka. SIMPRO tidak menerima password angka saja atau 
simbol. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan reindex adalah memperbaiki urutan data pada 
tiap-tiap tabel database. Hal ini penting dilakukan (setidaknya setiap akhir semester setelah 
data semesteran diinput) karena pada saat penghapusan data, tabel database tidak terurut 
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secara otomatis. Ini memang merupakan karakteristik tabel database baik pada MYSQL, 
PhpMyAdmin, maupun Microsoft Office Access. Contohnya, jika suatu tabel terdiri dari 6 
entri, pada saat entri nomor 6 dihapus, maka data baru yang diinput tidak akan dimulai dari 
angka 6 tetapi angka 7. Dengan demikian, urutan data pada tabel database adalah 1, 2, 3, 4, 5, 
7, dan seterusnya. Proses reindex dilakukan agar urutan data diperbaiki oleh sistem. 

 

Gambar 29. Tampilan Menu Reindex Pada Halaman Administrator 

Terdapat informasi jumlah entri pada masing-masing tabel. Proses reindexing yang 
berhasil tidak akan mengurangi atau menambah jumlah entri. Oleh karena reindexing ini 
sangat vital dan sangat beresiko, maka syarat untuk melakukan reindexing tabel adalah 
jaringan internet yang stabil pada saat reindex. Waktu yang dibutuhkan untuk reindex suatu 
tabel sangat tergantung pada jumlah entri pada suatu tabel. Semakin banyak jumlah entri pada 
suatu tabel, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Oleh karenanya jaringan internet 
harus stabil agar tidak terjadi kerusakan data pada saat proses reindex. 

3.1.6. Menu Ekspor Data: Ekspor Data Mahasiswa, Ekspor Data Dosen, Ekspor Data 
Kurikulum, Ekspor Data Jadwal Kuliah, Ekspor Data Registrasi Mahasiswa, 
Ekspor Data AK Dosen, Ekspor Data KRS Mahasiswa, Ekspor Data KHS 
Mahasiswa, Ekspor Data AKM. 

Pada menu ekspor data, admin dihadapkan tampilan ekspor masing-masing data dan admin 
boleh memilih ekspor data pada tahun, semester, atau periode tertentu (tergantung pada jenis 
data yang diekspor). Misalnya, ekspor data mahasiswa selalu sesuai dengan tahun masuk 
mahasiswa. Sementara itu, jadwal kuliah, registrasi, AKD, KRS, KHS, AKM, selalu 
memiliki opsi periode. 
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Gambar 30. Tampilan Ekspor Data Mahasiswa 

Sebagaimana yang terlihat pada gambar di atas, admin dapat memilih tahun masuk 
mahasiswa dan klik tombol download. Tipe atau format file yang digunakan oleh SIMPRO 
untuk mengekspor data adalah Excel (ekstensi .xls) terkecuali untuk AKD yang 
menggunakan format Word (ekstensi .doc). 

Hasil download atau ekspor tersimpan dalam file berformat xls atau doc. Nama file 
sesuai dengan nama data yang diekspor serta periode aktif saat diekspor.  Misalnya untuk 
ekspor data jadwal kuliah dengan periode pilih 2017/2018 Ganjil, maka filenya tampil 
sebagai berikut: 

 

Gambar 31. Contoh Hasil Ekspor Data 

Demikianlah sebagian fitur SIMPRO untuk hak akses administrator yang dapat kami 
deskripsikan pada bagian ini. Intinya, SIMPRO menyediakan fitur administrasi manajemen 
data program studi standar. Kini, kami akan mendeskripsikan fitur SIMPRO untuk level 
akses dosen. 
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3.2.Fitur SIMPRO untuk Dosen 

SIMPRO menyediakan layanan standar bagi para dosen yang akan menunjang 
penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dosen tersebut. Pada halaman dosen terdapat 4 
menu yang membawahi 11 sub-menu. 

3.2.1. Menu Data Pribadi: Review data pribadi 

Pada menu data pribadi, dosen dapat melihat data pribadinya yang telah diisi oleh 
administrator. Tampilan data pribadi dosen dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 32. Menu Biodata Dosen 

Apabila terdapat kekeliruan dalam input data dosen, dosen boleh meminta 
administrator untuk melakukan perubahan data tersebut (fitur update biodata dosen hanya ada 
pada halaman administrator). 

3.2.2. Menu Akademik: Lihat jadwal kuliah periode aktif dan semua periode, Input 
nilai perkuliahan mahasiswa, Lihat jumlah mahasiswa bimbingan akademik, 
Lihat aktivitas perkuliahan dosen. 

Pada menu akademik, dosen dapat mengetahui jadwal perkuliahan mata kuliah yang 
diampunya. Tampilan jadwal perkuliahan (khusus mata kuliah yang diampunya) terlihat 
sebagai berikut: 

 

Gambar 33. Menu jadwal perkuliahan pada halaman dosen 
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Pada menu ini, dosen dapat melihat jadwal perkuliahannya baik untuk periode aktif 
(sesuai periode login) maupun jadwal untuk semua periode. Jadwal disortir berdasarkan 
semester mata kuliah. 

Sementara itu, pada menu input nilai, dosen akan digiring menuju halaman form input 
nilai mahasiswa. Adapun form input nilai mahasiswa (perorangan) dapat dilihat sebagai 
berikut: 

 

Gambar 34. Form input nilai mahasiswa 

Pada tampilan di atas, dapat dilihat bahwa mahasiswa dan mata kuliah yang muncul 
hanya untuk periode login. Dosen hanya perlu mengisi kolom nilai dengan huruf A, B, C, D, 
atau E (bukan B+, B-, dsb.). Setingan nilai pada SIMPRO adalah dengan menggunakan 
sistem penilaian acuan patokan (PAP). Apabila ada nilai yang belum terisi oleh dosen, maka 
bagian kolom yudisium akan kosong. Sumber data dari form ini adalah KRS mahasiswa yang 
sinkron dengan jadwal perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa yang tidak mengontrak 
mata kuliah di periode tersebut tidak akan muncul pada form ini. Daftar form di atas disortir 
berdasarkan semester dan berdasarkan mata kuliah. 

Untuk menu AKD, terdapat data mata kuliah yang telah diampu oleh dosen (semacam 
histori Pendidikan & Pengajaran Dosen) yang bagian paling bawah dari form tersebut berisi 
jumlah sks yang diampu pada setiap periode. Penampilannya sebagai berikut: 

 

Gambar 35. Menu Aktivitas Perkuliahan Dosen 
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Adapun sumber dari data AKD ini adalah jadwal perkuliahan. Data AKD pada menu 
ini disortir berdasarkan periode dan semester. 

3.2.3. Menu Penelitian Dosen: Input data penelitian, Review data penelitian dan 
update data penelitian, Info penelitian dosen lain. 

Pada menu penelitian, dosen dapat memasukkan data penelitian yang akan dilaksanakan pada 
periode tersebut, melihat data penelitian sendiri yang telah diinput, merubah data penelitian, 
dan juga melihat informasi penelitian dari dosen lain. Adapun form input penelitian terlihat 
sebagai berikut: 

 

Gambar 36. Tampilan Form Input Penelitian 

Pada form ini, dosen perlu mengisi data jenis penelitian, maksimal mahasiswa yang 
diizinkan untuk terlibat dalam penelitian tersebut, tempat penelitian, durasi penelitian, nomor 
surat izin atau rekomendasi penelitian yang diterbitkan oleh LP2M, serta judul penelitian. 
Sementara itu, data yang lain akan terisi secara otomatis. 

Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian data atau informasi penelitian di atas 
(setelah disubmit), maka dosen dapat melakukan perubahan dengan cara masuk pada menu 
review dan meng-klik link keycode sebagaimana yang tampil sebagai berikut: 

 

Gambar 37. Halaman Review Penelitian 

Pada tampilan di atas, terdapat link pada caption keycode (angka unik sebagai 
identitas penelitian) yang apabila di-klik maka dosen akan digiring ke form update data 
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penelitian yang tampilannya sama persis dengan form input data penelitian. Sementara itu, 
jika dosen ingin melihat informasi penelitian dosen lain maka yang bersangkutan bisa 
memilih menu info di bawah menu penelitian. 

3.2.4. Menu Pengabdian Pada Masyarakat: Input data pengabdian pada masyarakat, 
Review dan update data pengabdian pada masyarakat, Lihat informasi 
pengabdian pada masyarakat dosen lain 

Pada dasarnya, menu input pengabdian pada masyarakat sama dengan form input penelitian. 
Hanya terdapat perbedaan pada jenis pengabdian. Form input data penelitian tampil sebagai 
berikut: 

Gambar 38. Form Input Pengabdian pada Masyarakat 

Prinsip kerja SIMPRO untuk menu pengabdian sama persis dengan menu penelitian 
yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Demikianlah deskripsi mengenai fitur SIMPRO 
untuk dosen. 

3.3.Fitur SIMPRO untuk Mahasiswa 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, SIMPRO juga merupakan salah satu bentuk 
pelayanan akademik terhadap mahasiswa. SIMPRO memiliki 3 menu untuk mahasiswa yang 
membawahi 9 sub-menu lainnya. 

3.3.1. Menu Biodata mahasiswa: Review Biodata 

Sebagaimana pada halaman dosen, pada halaman mahasiswa terdapat menu biodata dimana 
mahasiswa dapat melihat biodatanya dan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam 
biodata tersebut, mahasiswa dapat menghubungi administrator untuk melakukan update data. 
Adapun tampilan menu biodata (sub-menu review biodata) mahasiswa terlihat sebagai 
berikut: 
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Gambar 39. Menu Biodata pada Halaman Mahasiswa 

3.3.2. Menu Akademik: Riwayat Registrasi, Kontrak KRS, Cetak KRS, Jadwal 
Kuliah, Review Nilai, Cetak KHS, Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM). 

Menu akademik ini merupakan inti dari fitur SIMPRO untuk mahasiswa. Pada menu ini, 
mahasiswa dapat melihat riwayat registrasinya serta melakukan aktivitas kontrak mata kuliah. 
Perlu kami sampaikan bahwa SIMPRO didesain untuk memberikan akses terhadap 
mahasiswa pada periode yang telah diregistrasikan. Artinya, seorang mahasiswa hanya bisa 
mengakses SIMPRO pada periode aktif jika pada periode tersebut mahasiswa yang 
bersangkutan telah melakukan registrasi. Proses input registrasi dilakukan oleh administrator 
dengan prosedur sebagai berikut: 

Pembayaran SPP  Melapor pada administrator  administrator 
menginput data registrasi dan memberikan keycode  Mahasiswa 
mengakses SIMPRO pada periode aktif  Mahasiswa memasukkan 
keycode  Akses terhadap SIMPRO untuk periode tersebut 
diberikan. 

Adapun tampilan riwayat registrasi mahasiswa terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 40. Tampilan Riwayat Registrasi Mahasiswa 

Pada tampilan di atas, terdapat tulisan berwarna biru yang merupakan periode aktif 
yang sedang diakses oleh mahasiswa. Sementara itu, tulisan berwarna merah adalah periode 
yang sudah diregistrasi oleh mahasiswa namun tidak sedang diakses pada saat itu. 



Deskripsi SIMPRO V.1.0.0. – abc83.wordpress.com 

 26 

Kemudian terdapat menu kontrak mata kuliah atau kontrak KRS. Sebagaimana 
umumnya, terdapat batas maksimal kontrak mata kuliah sesuai dengan IPS. Untuk semester 
1, maksimal SKS yang diberikan kepada mahasiswa adalah 24 sks dan ini merupakan batasan 
mahasiswa untuk mengontrak mata kuliah. 

Tampilan kontrak mata kuliah mahasiswa (belum mencapai batas maksimal yang 
diperbolehkan) terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 41. Tampilan Form Kontrak KRS 

SIMPRO didesain sebagai sistem yang dinamis dan interaktif. Pada form di atas, 
terdapat daftar mata kuliah yang secara otomatis tersortir berdasarkan semester. Apa bila 
mahasiswa melakukan login pada semester ganjil (contoh di atas 2017/2018 Ganjil) maka 
mata kuliah yang muncul hanyalah mata kuliah semester 1, 3, 5, dan 7 (data mata kuliah 
diambil secara otomatis pada data kurikulum). Selain itu, mata kuliah yang muncul adalah 
mata kuliah yang belum dikontrak atau sudah dikontrak tetapi belum lulus. Bagi mahasiswa 
transfer, mata kuliah yang sudah memiliki nilai transfer tidak akan muncul pada form ini. Jika 
mahasiswa sudah mengontrak suatu mata kuliah, maka akan ada keterangan pada kolom info 
“sudah” yang artinya sudah dikontrak. Jika mata kuliah tersebut sudah lulus, maka mata 
kuliah tersebut tidak ditampilkan lagi. Jika mahasiswa mengontak mata kuliah yang sudah 
pernah dikontrak namun belum lulus, maka status kontraknya harus diset pada pilihan 
“ulang” karena jika diset pada pilihan “baru” maka SIMPRO akan memberikan notifikasi 
bahwa mata kuliah ini pernah dikontrak dengan status “BARU”. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi kesalahan atau input mata kuliah ganda. 

Selain itu, SIMPRO juga didesain untuk menampilkan mata kuliah dengan SKS yang 
sesuai dengan sisa SKS yang bisa dikontrak oleh mahasiswa. Contohnya, jika maksimal SKS 
yang dapat dikontrak adalah 24, kemudian mahasiswa telah mengontrak 22 SKS, maka mata 
kuliah yang ditampilkan oleh SIMPRO (yang tersisa dan yang dapat dikontrak adalah mata 
kuliah 2 SKS, bukan di atasnya. 

Pada bagian kepala form terdapat keterangan maksimal SKS yang dapat dikontrak 
pada periode tersebut, jumlah SKS yang sudah dikontrak, dan sisa SKS yang boleh dikontrak. 
Dan apabila seorang mahasiswa telah mengontrak hingga batas maksimal SKS yang 
diperbolehkan, maka SIMPRO akan menampilkan halaman berikut: 
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Gambar 42. Tampilan Kontrak KRS yang sudah mencapai batas maksimal SKS 

Dapat dilihat pada tampilan di atas bahwa tidak ada lagi mata kuliah yang dapat 
dikontrak oleh mahasiswa pada periode tersebut karena sudah mencapai maksimal SKS yang 
diperbolehkan. Perlu diingat bahwa batas maksimal SKS yang dapat dikontrak telah 
ditentukan oleh SIMPRO sesuai dengan IPS semester sebelumnya (terkecuali kontrak KRS 
pada semester 1). Dengan desain seperti ini, diharapkan tidak ada perubahan kontrak KRS 
karena sistemnya sudah disesuaikan. 

Setelah selesai mengontrak KRS, mahasiswa dapat mencetak KRS melalui menu 
cetak KRS. Adapun bentuk KRS dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 43. Tampilan KRS untuk dicetak 
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Di atas adalah contoh KRS Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kie 
Raha Ternate. Adapun Logo, nama program studi, dan nama ketua program studi sesuai 
dengan isian data prodi oleh administrator. Hasil cetakan KRS mengikuti format di atas 
namun tidak dengan latar berwarna. Setiap detil informasi standar yang dibutuhkan dalam 
suatu dokumen KRS telah tersedia pada form ini. Contoh di atas adalah KRS semester 1 yang 
dicetak ulang oleh mahasiswa yang sudah mengontrak mata kuliah hingga di semester 2 
sehingga total SKS merupakan akumulasi sks semester 1 dan 2. Kemudian tanggal cetak KRS 
adalah tanggal nyata saat KRS tersebut dicetak 

Setelah mencetak KRS, mahasiswa dapat mencetak jadwal mata kuliah yang 
dikontraknya pada periode tersebut (atau mencetak jadwal seluruh mata kuliah yang pernah 
dikontraknya). SIMPRO memfilter jadwal perkuliahan sesuai dengan data kontrak KRS 
mahasiswa tersebut sehingga jadwal mata kuliah yang tidak dikontrak oleh mahasiswa 
tersebut tidak ditampilkan oleh SIMPRO. 

 

Gambar 45. Tampilan Jadwal Perkuliahan untuk Mahasiswa 

Pada tampilan jadwal, terdapat link pilihan untuk menampilkan jadwal untuk periode 
aktif atau menampilkan jadwal untuk semua periode. Dari halaman ini mahasiswa dapat 
langsung mencetak jadwal perkuliahannya. 

Ketika ujian akhir semester selesai, mahasiswa dapat melakukan review nilai sebelum 
mencetak KHS. Tampilan daftar nilai perkuliahan untuk semua mata kuliah yang telah 
dikontrak ditampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 46. Tampilan Daftar Nilai Perkuliahan pada Halaman Mahasiswa 
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Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan di atas, beberapa nilai telah terisi 
dan beberapa nilai belum terisi oleh dosen. SIMPRO diset untuk memberikan yudisium lulus 
untuk nilai A dan B. Sementara itu, nilai C, meskipun lulus, namun diberi yudisium 
rekomendasi mengulang bagi mahasiswa. Perubahan nilai perkuliahan hanya bisa dilakukan 
oleh dosen terakhir yang mengampu mata kuliah tersebut (dari data jadwal perkuliahan dan 
data KRS mahasiswa).  

Mahasiswa hanya boleh mencetak KHS apabila semua nilai telah diisi oleh dosen 
pengampu mata kuliah. Ini juga berkaitan dengan tugas administrator untuk menginput AKM 
mahasiswa pun harus menunggu semua nilai telah diinput oleh dosen. Apabila semua nilai 
telah terinput, maka mahasiswa dapat memilih menu cetak KHS  sebagaimana ditampilkan di 
bawah: 

 

Gambar 47. Menu Cetak KHS pada Halaman Mahasiswa 

Pada tampilan KHS di atas telah terisi informasi standar yang sudah seharusnya 
berada dalam suatu dokumen KHS. Terdapat pula informasi IPS pada KHS tersebut. 
Selayaknya KRS, mahasiwa pula yang mencetak KHS kemudian ditandatangani oleh Ketua 
Program Studi. 

Kemudian mahasiswa dapat mengecek AKM yang diisi oleh administrator pada akhir 
semester terutama setelah dosen menginput semua nilai. Pada AKM ini terdapat informasi 
IPS, IPK, jumlah SKS semester, jumlah SKS total, SKS maksimal yang dapat ditempuh pada 
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semester berikutnya (terintegrasi dengan form kontrak KRS semester berikut), serta status 
perkuliahan. Data pada AKM ini sangat krusial dan oleh karena itu administrator benar-benar 
hanya boleh menginput AKM setelah dosen memasukkan semua nilai dan tidak ada masalah 
apapun untuk mahasiswa yang bersangkutan. Sebaiknya proses input AKM ini hanya sekali 
pada setiap semester untuk setiap mahasiswa, meskipun ada fitur update AKM. 

Adapun tampilan AKM pada halaman mahasiswa terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 48. Tampilan Daftar AKM pada Halaman Mahasiswa 

3.3.3. Menu Informasi Dosen: Informasi Penelitian, Informasi Pengabdian pada 
Masyarakat 

Pada menu berikutnya, mahasiswa dapat melihat informasi penelitian dosen dan pengabdian 
pada masyarakat yang akan diselenggarakan oleh dosen. Informasi ini ditujuankan agar 
mahasiswa dapat melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun tampilan kedua 
menu di atas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 49. Tampilan Daftar Penelitian Dosen pada Halaman Mahasiswa 

Tampilan di atas memuat semua informasi penelitian dosen yang telah diinput oleh 
masing-masing dosen. Data penelitian disortir berdasarkan periode semester. Apabila 
mahasiswa berkehendak untuk melibatkan diri, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat 
menghubungi dosen yang akan melakukan penelitian tersebut. 
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Gambar 50. Tampilan Daftar Pengabdian Pada Masyarakat pada Halaman Mahasiswa 

Tampilan di atas memuat semua informasi pengabdian pada masyarakat dosen yang 
telah diinput oleh masing-masing dosen. Data pengabdian pada masyarakat disortir 
berdasarkan periode semester. Apabila mahasiswa berkehendak untuk melibatkan diri, maka 
mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi dosen yang akan melakukan pengabdian 
masyarakat tersebut. 

Demikianlah deskripsi fitur SIMPRO untuk administrator, dosen, dan mahasiswa 
beserta tampilannya. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, fitur-fitur SIMPRO 
ini akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu dan bagi pengguna SIMPRO akan diberi 
pemberitahuan jika terdapat pembaruan fitur.  
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Bagi program studi yang tertarik untuk menggunakan SIMPRO dapat menghubungi kami 
pada nomor kontak atau email yang kami tera pada bagian akhir proposal ini. SIMPRO versi 
1.0.0. ini kami buka dengan harga Rp.7.000.000.- (masih bisa dinegosiasikan) dengan 
layanan sebagai berikut: 

1. File Sistem SIMPRO lengkap; 
2. File Database SQL; 
3. Perubahan beberapa konsep sesuai permintaan. 

Kontak Provider SIMPRO 

Jika Anda berkehendak menggunakan SIMPRO untuk peningkatan mutu pelayanan 
akademik dan pengelolaan database program studi Anda, silahkan menghubungi melalui 
nomor kontak atau alamat email di bawah ini: 

Nomor Kontak: 

085240185257 (WA, LINE); 

Email: 

Zainurrahmankalero@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PEMESANAN SIMPRO 


