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A. Pendahuluan 

Universitas Panji Sakti yang disingkat UNIPAS lahir pada 4 September 1985.  UNIPAS 

diasuh oleh Yayasan Korpri Panji Sakti Singaraja. 

Awal pendirian Universitas Panji Sakti memiliki lima Fakultas dengan tujuh jurusan dan 

delapan program studi: 

1. Fakultas Pertanian Jurusan/Program Studi Budi Daya Pertanian. 

2. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Perusahaan. 

3. Fakultas Hukum Jurusan/Program Studi/Program kekhususan Hukum Keperdataan. 

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi 

Administrasi Negara. 

5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: 

a. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 Program Studi Pendidikan Biologi 

b. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 - Program Studi Pendidikan Koperasi dan 

 - Program Studi Pendidikan Sejarah 

c. Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Latar 

Belakang didirikan Universitas Panji Sakti pada waktu tersebut adalah: 

1. Jenis dan lulusan SMTA di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun terus 

meningkat, belum lagi ditambah lulusan dari luar Kabupaten Buleleng. 

2. Munculnya peraturan baru yang tidak mengizinkan PTN/PTS membuka kelas 

jauh.  Sebagaimana diketahui di Singaraja ada sejumlah PTS dengan status kelas 

jauh, yaitu: 

a. Universitas Ngurah Rai 

b. Universitas Bali 

c. STIA Wira Bakti Singaraja 

d. IKIP PGRI Singaraja 



e. FKIP Universitas Warmadewa 

Oleh karena demikian bekas mahasiswa PTS tersebut harus ditampung oleh 

suatu Universitas yang didirikan di Singaraja. 

3. Keinginan masyarakat serta dukungan pemerintah.  Hal ini sehubungan dengan 

sulitnya mempertahankan FKIP UNUD untuk tetap di Singaraja.  Oleh karena 

Singaraja merupakan kota pelajar, maka harus ada Perguruan Tinggi alternatif 

untuk mempertahankan status kota pelajar tersebut. 

Berdirinya UNIPAS telah diresmikan oleh Gubernur KDH I Bali dengan penandatanganan 

prasasti pada hari Rabu Wage, tanggal 4 September 1985 bertempat di Atiti Wisma, Kantor Bupati 

Buleleng di Singaraja. Dan saat ini Universitas Panji Sakti mengelola lima Fakultas dan Jurusan 

yaitu: Fakultas Pertanian dengan Program Studi Agronomi, Fakultas Ekonomi dengan Program 

Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum, Fisip dengan 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan FKIP dengan Program Studi Bimbingan Konseling. 

Visi, Misi Dan Tujuan Pendidikan 

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Panji Sakti yang melaksanakan dan 

mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ilmu 

Administrasi Negara, dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan yang ada : 

1. Visi Program Studi : 

Mampu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lulusan bermutu, 

mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. 

2. Misi Program Studi: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang menghasilkan Sumber Daya 

Manusia yang memiliki kemampuan akademik dan profesional di bidang Ilmu 

Administrasi. 

2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan produk sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka ikut serta 

mensukseskan pembangunan. 

4. Menyelenggarakan program penunjang pendidikan (intra dan ekstra kurikuler) serta 

pendidikan kewiraswastaan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. 

3. Tujuan Pendidikan 



Tujuan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti 

sesuai dengan visi dan misi Fisip Universitas Panji Sakti adalah untuk: 

1. Membentuk Sarjana yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara yang 

berdasarkan Pancasila & UUD’1945, dan yang memiliki kemampuan akademik dan 

atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni, 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

3. Mengembangkan dan menghasilkan berbagai karya inovatif-proaktif untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder. 

4. Menghasilkan tenaga yang berkemampuan tinggi, baik akademik maupun profesional 

pada berbagai jenjang sesuai kebutuhan stakeholder. 

Sebagaimana telah dikemukakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji 

Sakti terdiri dari satu jurusan dimana dari jurusan tersebut, terdiri dari satu program studi. Adapun 

yang dimaksud dengan jurusan adalah unsur Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik yang 

melaksanakan dan mengembangkan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam satu 

bidang ilmu pendidikan ke arah yang tersedia menurut jurusan. 

Dalam rangka pengembangan Sistem Pendidikan FISIP UNIPAS, maka dikembangkan 

suatu Sistem Informasi berbasis web dengan harapan dapat membantu penyebaran informasi 

mengenai FISIP UNIPAS. Adapun Fitur yang terdapat dalam website FISIP UNIPAS adalah: 

1. Informasi umum mengenai FISIP UNIPAS. 

2. Pengumuman dan berita dari administrator. 

3. Pendaftaran Anggota yaitu: Dosen, ALumni, dan Mahasiswa. 

4. Penyebaran Informasi kepada anggota melalui email oleh administrator baik kepada 

individu maupun kelompok. 

5. Cetak Curriculum Vitae Anggota. 

6. Informasi Nilai untuk Mahasiswa yang sudah menjadi anggota. 

7. Cetak KDN untuk mahasiswa yang sudah menjadi anggota. 

Adapun cara cara pendaftaran anggota yaitu: 



1. Setelah memasuki website ini, silakan klik menu pendaftaran pada menu bar diatas 

atau sidemenu disamping kanan layar. 

2. Isikan data secara lengkap sesuai identitas. 

3. Pilih tipe anggota seperti Dosen, Alumni, dan Mahasiswa. 

4. Untuk tipe anggota Dosen dan Mahasiswa silakan masukkan NIP dan NIM. 

5. NIM untuk mahasiswa akan digunakan untuk mengkases nilai. 

6. Masukan email dan password, pastikan email yang aktif. 

7. Email akan digunakan untuk proses aktivasi dan pengiriman informasi oleh 

administrator. 

8. Setelah selesai mengisikan data diri, dan pastikan semua telah terisi, maka yang 

terakhir adalah klik tombol daftar. 

9. Halaman akan dialihkan kehalaman update anggota. 

10. Isikan data diri lainnya secara lengkap, setelah semua lengkap baru kemudian klik 

menu logout pada menu bar atau pada sidmenu.  

11. Akun akan bisa digunakan kembali setelah mendapatkan email aktivasi dari 

administrator. 

12. Silakan masuk untuk mengubah data diri, melihat nilai bagi mahasiswa cukup dengan 

memasukkan username dan password pada menu login yang terdapat pada sidemenu 

sebelah kana layar. 

Diharapkan kepada seluruh civitas akademika dan Alumni FISIP UNIPAS untuk 

mendaftarkan diri pada website ini. Untuk selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan 

sumber informasi kelangkapan data persebaran alumni FISIP UNIPAS.  

B. Hasil Pengembangan 

Sistem Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Panji Sakti 

(UNIPAS) Singaraja berbasis web terdiri dari 4 aktor yang terlibat yaitu, administrator, dosen, 

alumni, dan mahasiswa tentunya dengan hak akses yang berbeda. Administrator dapat melakukan 

manipulasi data dalam Sistem Informasi secara penuh. Dosen dan alumni hanya dapat melihat 

informasi umum, melakukan pendaftaran, dan manipulasi data pribadi, serta print Curriculum 

Vitae. Sedangkan mahasiswa memiliki hak akses sama dengan dosen dan alumni serta ditambah 

lagi hak akses untuk melihat nilai dan print nilai. SIstem Informasi FISIP UNIPAS dikembangkan 



dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan css Bootstrap dan jquery dalam hal 

pengembangan tampilan, serta menggunakan IDE Eclipse Jave EE Developer Galileo untuk 

windows 32 bit.  

Berikut dijelaskan screen shoot hasil dari pengembangan website Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Panji Sakti (UNIPAS) Singaraja.  

 

1. Tampilan Beranda 

Berikut tampilan halaman utama pada desktop dan mobile dari Sistem Sistem Informasi 

FISIP UNIPAS dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Dapat dilihat perbedaan tampilan 

pada desktop dan mobile sebagai hasil penerapan teknologi responsive design. 

 

 

Gambar 1. Tampilan Dekstop 

 

Gambar 2. Tampilan Mobile 

 

  



2. Tampilan Berita 

Berikut adalah tampilan  yang berkaitan dengan berita, dapat dilihat pada gambar 3. Daftar 

berita, gambar 4. Detail Berita, gambar 5. Pencarian Berita , gambar 6. Tambah Komentar, dan 

gambar7. Daftar Komentar.  Untuk halaman pencarian nilai menggunakan javascript sehingga 

halaman tidak berpindah. 

 

Gambar 3. Daftar Berita 

 

 

Gambar 4. Detail Berita 



 

Gambar 5. Pencarian Berita 

 

 

Gambar 6. Tambah Komentar 

 



 

Gambar 7. Daftar Komentar 

3. Tampilan Agenda 

Berikut adalah tampilan dari Agenda dapat dilihat pada  gambar 8. Daftar Agenda, dan 

gambar 9. Detail Agenda. Tampilan daftar agenda dan detail agenda  menggunakan popup 

jquery facebox.  

 

Gambar 8. Daftar Agenda 

 



 

Gambar 9. Detail Agenda 

 

 

Gambar 10. Daftar Download 

4. Tampilan Pencarian Anggota 

Berikut adalah tampilan dari halaman pencarian anggota yang menggunakan javascript 

dapat dilihat pada Gambar 11, tampilan profil anggota dapat dilihat pada gambar 12. Menu 

profil anggota dapat diakses oleh semua orang dan profil anggota dapat dicetak dalam bentuk 

pdf seperti pada gambar 13.  



 

Gambar 11. Pencarian Anggota 

 

 

Gambar 12. Profil Anggota 



 

Gambar 13. Hasil Cetak Curriculum Vitae 

 

5. Tampilan Proses Pendaftaran Anggota 

Berikut akan dijelaskan mengenai tampilan halaman tata cara pendaftaran anggota. Dimana 

mulai dari pendaftaran, pelengkapan data diri, sampai pada update data pribadi menggunakan 

popup jquery facebox. Pertama klik menu pendaftaran, kemudian akan muncul popup form 

data diri, sisikan secara lengkap dan pastikan email yang dimasukkan adalah email yang aktif 

digunakan. Berikut dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Form Pendaftaran 



NB:Untuk field tgl lahir, klik saja menu seperti diatas. Pada bagian tahun, klik terus tahun 

keatas sampai bertemu dengan tahun yang dicari. Misalnya, lahir tahun 1950, klik tahun 

teratas misal 2003, setelah itu muncul lagi dari tahun 2003 s/d 1993, begitu seterusnya 

sampai ketemu tahun yang dicari. Tau silakan ketik manual dengan format yyyy-mm-dd 

(2013-12-30) . 

Setelah data lengkap, maka klik tombol daftar. Setelah berhasil pendaftaran diterima maka 

isikan data lebih lengkap pada halaman update anggota yang akan muncul secara otomatis. 

Isikan data diri mulai dari data diri pribadi, photo profil, data kontak, alamat rumah, 

pendidikan, pekerjaan, dan karya yang pernah dibuat. Berikut form-form terkait dengan 

manipulasi data anggota. Pada form update photo, silakan masukkan photo profil dengan 

ukuran  maksimal 2MB seperti pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Update Photo 

Pada bagian update kontak, silakan masukkan kontak yang terkait seperti, telp, handphone, 

email, facebook, pin bb, dll. Seperti dapat dilihat pada gambar 16. 

 

Gambar 16. Update Kontak 



Pada bagian update data lainnya seperti data alamat, data pendidikan, dan data pekerjaan 

silakan ikuti intruksi dari masing-masing form karena hampir sama seperti cara mengisi data 

kontak. Untuk pengisian data karya yang pernah dibuat silakan isikan judul karya, penjelasan 

singkat, dan file dengan ukuran maksimal 5MB. Seperti dapat dilihat pada gambar 17. 

 

Gambar 17. Update Karya 

Setelah semua selesai dan data sudah lengkap, silakan klik meu logout pada menu bar 

diatas atau side menu disamping kanan. Akun akan bisa digunakan setelah mendapat email 

persetujuan dari administrator, nama, username, dan password akan disertakan pada email 

tersebut . Seperti dapat dilihat pada gambar 18. 

 

Gambar 18. Email Persetujuan Pendaftaran 

Setelah akun aktif, akun bisa digunakan untuk merubah data diri, melihat nilai, dan print 

nilai. Untuk melakukan aktivitas tersebut, silakan login pada sidemenu disamping kanan layar. 

Klik Menu Login. Dapat dilihat pada gambar 19. 



 

Gambar 19. Login User 

Setelah login diterima, maka silakan update data pada halaman update profil. Dapat dilihat 

pada gambar 20. Silakan gunakan menu-menu yang ada sesuai dengan kebutuhan sama seperti 

ketika baru mendaftar sebagai anggota.  

 

Gambar 20. Halaman Update Data Diri 

Untuk melihat nilai, silakan klik tab nilai dan silakan cari nilai yang diperlukan sesuai 

dengan semester. Dapat dilihat pada gambar 21. 



 

Gambar 21. Tab Nilai 

.  Dan untuk melakukan cetak nilai silakan pilih semester dan klik tombol print, maka nilai 

akan dicetak sesuai dengan semester yang dipilih. Dapat dilihat pada gambar 22. 

 

Gambar 22. Hasil Cetak Nilai 

 


