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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan
karunia, rahmat, pertolongan, dan nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan PANDUAN
PENGGUNAAN/MANUAL BOOK SISTEM INFORMASI DATABASE ALUMNI (SIDATA)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Meskipun penyelesaiannya memerlukan
sekumpulan perjuanagan, effort, tenaga, dan pikiran, namun tidak akan mengurangi
motivasi kami untuk berkarya demi memberikan layanan terbaik kepada alumni UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tata cara
mengisi, memonitor, dan mengupdate database alumni berbasis website, mulai dari
nama, alamat email, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, instansi, dan posisi para
alumni secara data terbaru. Juga disajikan beberapa informasi terbaru terkait database
pekerjaan alumni secara umum.
Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian panduan ini. Akhirnya, saran dan masukan yang baik
dari semua pihak, kami harapkan demi perbaikan aplikasi ini. Mudah-mudahan
panduan ini bermanfaat. Amiin.

Tim Penyusun
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Panduan Penggunaan
Sistem Informasi Database Alumni (SIDATA)

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Salah satau tugas pokok Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah untuk
memberikan pelayanan kepada alumni dalam bentuk menghimpun database dan
sistem informasinya. Dalam pelaksanaannya, alumni memiliki peran yang sangat
penting dalam peningkatan reputasi dan akreditasi lembaga.
Oleh karena itu, untuk memperlancar slah satu tugas tersebut diperlukan sarana
dan

prasarana

yang

dapat

digunakan

untuk

melalukan

koordinasi,

pemantauan/monitoring, dan pelaporan perkembangan alumni. Pada titik
tersebut, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menginisiasi untuk membuat
sebuah sistem yang membantu untuk memantau data alumni tersebut, yang
diberi nama Sistem Informasi Database Alumni (SIDATA).
Sistem informasi database alumni ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan
data dan informasi terkait alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dalam sistem informasi ini akan disajikan beberapa informasi, diantaranya nama,
alamat email, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, instansi, dan posisi para alumni
secara data terbaru.
Beberapa komponen yang terlibat sebagai pelaksana dalam sistem ini
diantaranya administrator alumni dan juga masing-masing alumni.
2. Ruang Lingkup
SIDATA adalah sistem informasi database alumni ini dibuat dengan tujuan untuk
memberikan informasi terkait perkembangan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, seperti keterserapan tenaga kerja, tempat kerja, serta posisi kerjanya.
SIDATA dibangun dan dikembangkan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
untuk mendukung dan memfasilitasi database alumni pada semua program studi
dari semua fakultas.
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Sistem informasi ini dibangun dengan tujuan untuk menghimpun, mengolah serta
menampilkan data alumni. Terkait data alumni yang ditampilkan dibedakan
menjadi dua, yaitu data umum dan data khusus.
a. Data umum
Merupakan data yang sifatnya dapat diketahui oleh khalayak umum, salah
satunya bidang pekerjaan dan juga alamat media sosial (medsos) alumni
tersebut.
b. Data khusus
Sedangkan untuk data khusus alumni, hanya dapat diketahui oleh admin yang
ditunjuk universitas dengan tujuan bertugas melakukan pengolahan data
alumni, yang selanjutnya dapat menampilkan pemetaan sebaran para alumni
baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, serta juga media komunikasi virtual
atau media sosial.
3. Manfaat
Dengan adanya SIDATA manfaat secara umum yang akan diperoleh adalah:
a. Dapat menjembatani kesenjangan terkait data di lapangan dengan informasi
yang bisa dihimpun dalam database alumni.
b. Jangkauan data yang lebih luas yaitu para alumni yang bisa melakukan
pengisian secara mandiri.
c. Bisa bermanfaat untuk kepentingan reputasi lembaga, seperti akreditasi,
audi, sertifikasi, dan kepentingan-kepentingan yang lain.
d. Selain manfaat pada tataran teknis, SIDATA juga bisa jadi media keterbukaan
informasi publik terhadap siapapun stakeholder yang membutuhkan.
B. Penjelasan
1. Pencarian Nama Alumni
Untuk melakukan pencairan nama alumni, silahkan isikan nama pada kolom
pencarian database alumni. Jika ingin menampilkan nama yang lebih spesifik maka
pilih tahun Angkatan dari nama yang dicari.
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Jika hanya memasukkan nama tanpa memilih tahun angkatan, maka data yang ada
dalam database akan dimunculkan sesuai dengan nama yang diinputkan. Sehingga
kemungkinan akan banyak nama yang ditampilkan, sebagaimana contoh dibawah
ini.

Dan berikut hasil pencarian lebih spesifik, dengan memasukkan nama beserta
tahun Angkatan.
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2. Pengisian Data Alumni
Untuk melakukan pengisian data alumni, masuk pada menu Pengaturan
kemudian pilih menu Edit Profil maka sistem akan mengarahkan Anda pada
laman Edit Profil.

Mohon untuk melakukan pengisian data sesuai dengan keadaan sebenarnya,
sehingga nantinya dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk melakukan
pemetaan bidang pekerjaan, Pendidikan terakhir, dan lain sebagainya.
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Selain itu, alumni juga bisa melihat nama alumni yang masih dalam satu Angkatan,
untuk data yang ditampilkan merupakan data yang sifatnya umum bukan data
pribadi alumni. Sebagaimana gambar berikut.

Selain itu, para alumni juga bisa mengetahui sebaran teman-teman satu
angkatannya baik dalam dunia pekerjaan ataupun media komunikasi secara online
(medsos).
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3. Laporan Data Alumni
Untuk dapat mengetahui data keseluruhan alumni, maka harus login sebagai
admin.
Pada laman admin akan disajikan beberapa data, diantaranya data pekerjaan,
tahun angkatan, statistik lulusan, serta manajemen user. Sebagaimana gambar
berikut.

Untuk dapat mengetahui pemetaan bidang pekerjaan, silahkan pilih menu
Pemetaan Pekerjaan pada menu Pengaturan.
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Silahkan pilih pada salah satu untuk mengetahui data sebaran alumni yang
berkaitan dengan Bidang Pekerjaan saat ini.
C. Penutup
Semoga panduan yang disusun ini dapat memberikan informasi kepada para alumni
dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim Malanbg selaku pengelola database alumni.
Mudah-mudahan panduan ini, dapat memberikan manfaat dan informasi pada pihakpihak yang terkait.
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