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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Bagian Mahalum (Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni) Fasilkom UI (Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia) adalah bagian yang mengelola berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di
Fasilkom UI seperti beasiswa dan konseling, serta hubungan dengan alumni. Hal ini tidaklah mudah untuk
dilakukan karena terdapat begitu banyak dan
beragamnya proses yang harus dilakukan di sepanjang alur pengelolaan-pengelolaan tersebut. Seluruh
pengelolaan beasiswa maupun konseling saat ini masih dilakukan secara manual (paper-based). Pencarian
informasi yang dibutuhkan oleh Koordinator Mahalum
harus dilakukan secara manual. Pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus menggunakan
perangkat lunak pengolah teks yang tidak dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan secara
terotomatisasi. Untuk itulah SIMAHALUM (Sistem Informasi
Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni) dinilai perlu untuk dibangun, agar kemudahan dan akurasi bagi
proses-proses pengerjaan tersebut dapat diperoleh. SIMAHALUM adalah sistem yang berfungsi untuk
membantu Bagian Mahalum Fasilkom UIdalam melakukan pengelolaan-pengelolaan beasiswa, konseling,
kegiatan kemahasiswaan, dan hubungan dengan alumni di Fasilkom UI. Dua modul yang dikembangkan
dalam proyek mahasiswa ini adalah Modul Beasiswa dan Modul Konseling.
Modul Beasiswa menangani pemberian beasiswa, pengelolaan data-data yang berkaitan, serta pencetakan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Modul Konseling menangani pengaturan
data-data mahasiswa yang menjalani konseling dan pemberi konselingnya, catatan-catatankonseling yang
dilakukan, pencetakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan pemantauan kondisi mahasiswa yang
sedang menjalani konseling. Yang termasuk dalam ruang lingkup proyek ini adalah adalah proses analisis,
perancangan, dan implementasi dari Modul Beasiswa. Karena keterbatasan waktu, Modul Konseling hanya
dikembangkan hingga proses analisis.
Laporan ini menjelaskan proses pelaksanaan proyek mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Indonesia dalam proses pengembangan sistem tersebut. Laporan ini mencakup
pembahasan mengenai landasan teori, analisis sistem, perancangan sistem, dan implementasi sistem.
Implementasi dilakukan dengan menggunakan PHP 5.1.1 dengan Prado Framework 3.0.4, dan Database
Management System (DBMS) PostgreSQL 8.1. Dengan terselesaikannya proyek mahasiswa ini, diharapkan
SIMAHALUM dapat memberi
kemudahan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bagian Mahalum Fasilkom UI dalam melaksanakan prosesproses bisnisnya, khususnya dalam pengelolaan beasiswa dan pengelolaan data Konseling. Hal ini dinilai
sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan waktu dan sumber daya yang ada untuk pelayanan kepada mahasiswa.

