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1.  Sistem Informasi Manajemen (SIM) 
 

Untuk mendukung sistem tatakelola yang modern, UMM sudah 
mengembangkan tatakelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). Penerapan TIK melalui pengembangan sistem informasi manajemen 
(SIM) dalam sistem tatakelola ini diharapkan mampu mendukung sistem 
pengambilan keputusan yang akurat, cepat dan efektif.  Hingga tahun 
2009 ini, SIM yang dikembangkan belum mampu mendukung fungsi 
tatakelola yang efektif, karena belum optimal kapasitas fungsinya dan 
masih bersifat parsial di beberapa unit kerja. 

Beberapa SIM yang sudah dikembangkan beberapa unit dengan 
pola kerja parsial antara lain: Manajemen Administrasi Akademik (MAA) di 
BAA, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BAU, Sistem 
Informasi Manajemen Penerimaan Mahasiswa Baru (SIMABA) di UPT PMB, 
Sistem Informasi Manajemen Kemahasiswaan (SIMAWA) dan SIM Alumni di 
Biro Mawa, Research Interactive Review System (RIReS) di Lemlit, Digital 
Library dan Sistem Otomasi Perpustakaan di UPT Perpustakaan, Sistem 
Informasi Manajemen Pengabdian Masyarakat (SIMABDIMAS) di LPM, 
Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAST) di BAU, Sistem Informasi 
Manajemen ATK (SIMATK) di Bag. Perlengkapan, Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan (SIMKEU) di Biro Keuangan, dan Sisten Jurnal 
Online “Sejoli” (proyek Inherent 2007). Semua SIM yang dikembangkan 
secara parsial di beberapa unit itu masih belum maksimal kapasitas 
fungsinya.  Masih banyak fungsi-fungsi penting masing-masing unit 
kerja yang belum ada menunya.  Selain itu, menu-menu yang ada juga 



belum optimal kinerjanya.  Deskripsi tentang SIM yang ada di UMM 
disajikan pada Tabel 1.  

 
 
 

 
Tabel 1. Deskripsi Sistem Informasi Manajemen di Beberapa Unit  
No. Unit Kerja Nama Sistem Informasi yang 

Dikembangkan 
Status 

1. Biro 
Administrasi 
Akademik 

Manajemen Administrasi 
Akademik (MAA)  
http://baa.umm.ac.id  
 
Subsistem: 
Sistem Registrasi 
http://herregistrasi.umm.ac.id  
 
Sistem Pendidikan dan 
Pengajaran  
 
KRS Online 
http://krs-online.umm.ac.id  
 
Sistem Cuti-Pindah (cuti, 
pindah, keluar, aktif kembali) 
http://baa.umm.ac.id/transaksi  
 
Sistem Informasi Semester Sela 
http://sela.umm.ac.id  
 
 
 

MAA sudah operasional, tapi 
perlu upgrade 
(penyempurnaan dan 
penambahan menu baru). 
 
Upgrade: 

1. Standarisasi kode (NIM, 
MK, kota, dll) 

2. MAA perlu dikembangkan 
untuk dapat menangani 
administrasi akademik di 
unit kerja Bagian AIK & 
MKDU yang memiliki 
peraturan akademik yang 
unik 

3. Pengembangan laporan 
bagi unit-unit lain yang 
membutuhkan. 

4. Statistik untuk kepentingan 
pelaporan EPSBED & 
pembuatan Borang 
Akreditasi (Program Studi 
& Institusi) 

5. Menu penjadwalan kuliah 
termasuk pelaporan 
pemanfaatan ruang kelas. 

6. Sistem Pendidikan dan 
Pengajaran sudah selesai 
dikembangkan. Perlu 
ujicoba dan 
penyempurnaan 

7. Sistem Informasi Semester 
Sela sudah selesai 
dikembangkan. Perlu 



No. Unit Kerja Nama Sistem Informasi yang 
Dikembangkan 

Status 

ujicoba dan 
penyempurnaan. 

  
Sistem Informasi Aktivitas 
Dosen (SIMAD) 

Tahap uji coba: perlu 
penyelesaian akhir. 

2. Biro Keuangan Sistem Informasi Keuangan 
(MS Access-Intranet di Biro 
Keuangan) 
 
Sistem Informasi Akuntansi 
(Zahir Accounting) 
 
  

Sistem Informasi Keuangan 
(MS-Acess) dan Sistem 
Informasi Akuntansi sudah 
beroperasi. 
 
Upgrade : 
Sistem Informasi Keuangan 
(MS-Access) perlu dikonversi 
menjadi Sistem Informasi  
Keuangan berbasis web untuk 
pengolaan keuangan baik 
untuk pelaporan internal 
maupun publish  
 

3. Biro 
Kemahasiswaan 

Sistem Informasi 
Kemahasiswaan (SIMAWA) 
http://kemahasiswaan.umm.ac.id 
 
Sistem Alumni UMM 
http://alumni.umm.ac.id  
 

Masih dalam proses 
pembuatan.  Perlu 
penyelesaian dan 
memperhatikan kebutuhan 
unit lain antara lain : 
1. Rekap Beasiswa 
2. Rekap Prestasi 

Ekstrakurikuler 
3. Sebaran kost mahasiswa 

untuk pembinaan 
lingkungan. 

 
Dari Sistem Alumni UMM 
diharapkan dapat diperoleh 
output: 
1. Sebaran Alumni 
2. Lama masa tunggu kerja 
3. Rata-rata gaji pertama 
4. Relevansi pekerjaan 

dengan bidang studi 
 

4. Biro Sistem Informasi Pegawai Sudah operasional. Perlu 



No. Unit Kerja Nama Sistem Informasi yang 
Dikembangkan 

Status 

Administrasi 
Umum 

(SIMPEG) 
http://simpeg.umm.ac.id  
 
Presensi Online 
http://presensi.umm.ac.id 
 
Arsip Digital 
http://arsip.umm.ac.id  
 

penyempurnaan. 
 
Upgrade: 
1. SIMPEG dan Arsip 

Digital perlu 
dikembangkan agar dapat 
menerima input data dari 
user diluar BAU. 

2. SIMPEG perlu 
dikembangkan 
disesuaikan dengan 
kebutuhan laporan 
EPSBED dan Borang 
Akreditasi. 

3. Arsip Digital perlu 
dikembangkan untuk 
memperoleh database 
untuk keperluan 
pengajuan kepangkatan 
dosen, EPSBED, dan 
Borang 

 
Sistem Informasi Aset 
(SIMAST) 
http://simast.umm.ac.id 

Sistem ini dipergunakan untuk 
pengelolaan aset UMM 
dengan output kepentingan 
publish internal UMM. 
Sudah operasional. Perlu: 
penyempurnaan. 
 
 

5. Bagian 
Perlengkapan 

Sistem Informasi ATK 
(SIMATK) 
http://simast.umm.ac.id 

Sistem ini dipergunakan untuk 
pengelolaan ATK UMM bagi 
kepentingan internal di bagian 
Pelengkapan UMM 
Sistem ini sudah beroperasi, 
Belum optimal 
operasionalnya. Perlu 
penyempurnaan terutama 
pembuatan perencanaan 
pembelian ATK dengan 
metode Material Requirement 
Planning. 

5. Perpustakaan Library Automatic Service Sudah running well. 



No. Unit Kerja Nama Sistem Informasi yang 
Dikembangkan 

Status 

(LASer)  
 
Digital Library (GDL) 
http://digilib.umm.ac.id  
 
Sistem Otomasi 
http://otomasi.umm.ac.id  
 
Sistem usulan pembelian buku 
Online 
http://oos.umm.ac.id 

 
Upgrade :  
Perlu dibuat laporan untuk 
kebutuhan informasi unit lain, 
antara lain: 
1. Rekap pengunjung per PS 
2. Rekap peminjam per PS 
3. Rekap jumlah refrensi per 

PS 
 

6. UPT PMB 
 

Sistem Pendaftaran Maba 
(SIMABA) 
http://pmb.umm.ac.id  

Sistem ini sudah dioperasikan, 
tapi masih perlu 
penyempurna-an.  
 
Upgrade:  
1. Standarisasi kode (prodi, 

kota, dll) 
2. Pengembangan laporan 

bagi unit-unit yang 
membutuhkan. (asal 
daerah&negara, nilai 
Ijazah, NUN, nilai masuk, 
dll) 

3. Pengembangan penilaian 
tes masuk mahasiswa 
baru. 

4. Publikasi hasil 
penerimaan mahasiswa 
baru melalui SMS 
Gateway 

7. Program Studi SIMATA (Sistem Informasi 
Tugas Akhir) 

SIMATA (MS-Access) : 
Sudah beroperasi pada 
beberapa PS.  
 
SIMATA Online : Baru 
dikembangkan. Perlu ujicoba 
dan penyempurnaan. 
 

8. Lembaga 
Penelitian 

RiReS (Research Interactif – 
Review System) 
http://rires.umm.ac.id  
 

Sistem ini sudah beroperasi, 
tapi masih perlu 
penyempurnaan.  
 



No. Unit Kerja Nama Sistem Informasi yang 
Dikembangkan 

Status 

 Upgrade : 
1. Pengembangan laporan 

bagi unit-unit yang 
membutuhkan. 

2. Sistem ini perlu 
diintegrasikan dengan 
Sistem Jurnal Online 
(Sejoli) 

9. Lembaga 
Pengabdian 
kepada 
masyarakat  

SIMABDIMAS (Sistem 
Informasi Manajemen 
Pengabdian Masyarakat) 

Sistem ini sedang 
dikembangkan dan masih 
perlu penyelesaian dan 
penyempurnaan.  

10 Lembaga 
Infokom 

Hasil Inherent : 
1. E-learning Muhammadiyah 

University (Elmu) 
2. Sistem Jurnal Online 

(Sejoli) – produk Inherent 
3. Inherent Manajemen Surat 

(i-Mansur) 
4. Inherent Research 

Management Adminstration 
(i-RMA) 

5. Performance Accountability 
System (Formasy) 

6. Jaringan Pendidikan 
Agroforestry Indonesia 

7. Manajemen Tugas Akhir 
Mahasiswa Online 

 

 
Sudah selesai dikembangkan. 
Perlu dioptimalkan 
pemanfaatan sistem hasil 
Inherent. 

 
 
Beberapa SIM yang dikembangkan oleh beberapa unit baru mampu 

memberikan jenis layanan yang masih terbatas.  Layanan informasi yang 
diberikan mahasiswa antara lain: heregistrasi online, KRS online, KHS 
online, layanan perpustakaan via SMS gateway, otomasi searching buku, 
digital library, dan lain-lain.  Layanan informasi untuk dosen dan 
karyawan yang sudah ada antara lain: pengajuan proposal online, review 
proposal online, laporan penelitian online, presensi karyawan online, 
pengumuman digital, akses intranet, internet, hotspot, dan lain-lain. 



Jenis layanan informasi bagi mahasiswa, dosen dan karyawan disajikan 
pada tabel 2. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 2.  Jenis Layanan Informasi Bagi Mahasiswa,  
Dosen dan Karyawan 

No. User Jenis Layanan 

1. Herregristrasi online 

2. KRS online 

3. KHS online 

4. Layanan perpustakaan via SMS 

5. Otomasi serching buku perpustakaan 

6. Laser perpustakaan 

7. E-learning 

8. Digital Library 

9. Intranet 

10. Internet 

1 Mahasiswa

11. Hotspot 

1. Pengajuan proposal penelitian 

2. Review proposal 

3. Pengumpulan laporan hasil penelitian 

4. Digital Library 

5. Intranet nasional (In-herent) 

6. Intranet 

7. Internet 

2 Dosen 

8. Hotspot 

3 Karyawan 1. Presensi online 



No. User Jenis Layanan 

2. Pengumuman digital 

3. Akses intranet 

4. Akses internet 

5. Akses hotspot 

 
  
Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa belum optimalnya 

kapasitas fungsi SIM disebabkan kurang stabilnya perangkat lunak yang 
dikembangkan sebagai akibat keterbatasan SDM bidang TIK, baik 
keterbatasan kemampuan pemrograman maupun keterbatasan jumlah 
yang ada. Jumlah dan kualifikasi SDM bidang TIK yang ada di UMM 
disajikan pada Lampiran 1, Tabel 35.  Kualifikasi pendidikan tenaga TIK 
di UMM masih jauh dari kecukupan.  Dari 12 orang tenaga TIK (di luar PS 
Teknik Informatika) hanya 2 orang yang betul-betul berkualifikasi sarjana 
komputer.  Beberapa tenaga programmer mempunyai latar belakang 
pendidikan di luar TIK. 

Oleh karena kapasitas fungsi semua SIM belum optimal, maka 
upaya untuk mengintegrasikan data dan informasi secara terpadu belum 
dapat dilakukan.  Data dan informasi antar unit kerja belum dapat 
terkoneksi secara otomatis dan real time.  Dengan kata lain, masing-
masing SIM yang dikembangkan masih bersifat stand alone di tiap-tiap 
unit kerja. Unit-unit kerja mengembangkan sendiri SIM-nya sesuai 
kebutuhan unit dan belum mampu memenuhi stakeholders.  Sebagai 
contoh, data mahasiswa yang ada di UPT Penerimaan Mahasiswa Baru 
(UPT PMB) belum dapat dimanfaaatkan langsung oleh BAA, Biro 
Kemahasiswaan, Biro Keuangan, Program Studi dan unit lain.  Demikian 
pula data akademik mahasiswa yang ada di PS belum dapat dimanfaatkan 
langsung oleh BAA, dan unit kerja lain. Sebaliknya, data akademik dan 
pengajaran dari BAA belum terekam di BPSDM menyulitkan evaluasi. 
Dalam SIMPEG, curricullum vitae dosen dan karyawan tidak dapat ter-
update dengan cepat padahal data tersedia di BAU, BAA, Lemlit, LPM, 
Penerbitan, Jurusan, dan unit lain.  Uni-unit kerja lain, seperti Lemlit 
misalnya, jika membutuhkan data dosen yang sekolah dan data 



kepegawaian dosen harus menelusur lebih dulu secara manual.  Jadi pada 
prinsipnya, database dan sistem informasi manajemen belum 
terintegrasi, sehingga pimpinan belum dapat memantau langsung 
perkembangan data dan informasi dari unit-unit kerja secara real time.   

Selain itu, belum terintegrasinya data menyebabkan pencarian dan 
penelusuran data mahasiswa, dosen dan karyawan masih membutuhkan 
waktu lama (>2 jam) dan baru dapat dilakukan pada unit-unit tertentu 
secara terpisah. Hal ini mengakibatkan prosedur layanan menjadi rumit 
dan melelahkan. Selain itu kondisi ini berakibat pula pada pengambilan 
keputusan yang lambat dan kurang akurat.  Dengan kata lain, teknologi 
informasi dan komunikasi yang ada belum mampu meningkatkan sistem 
ketatakelolaan dan proses administrasi yang ada di semua unit di UMM.   
 
2.  Kondisi Jaringan (Networking) 
 

Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem jaringan 
belum optimal. Topologi jaringan internet dan intranet di UMM disajikan 
pada Lampiran I Gambar 1. Saat ini UMM sudah menggunakan kabel fiber 
optic (FO) untuk menghubungkan beberapa titik.  Kabel FO yang mampu 
mengalirkan data dengan kecepatan 1.000 kbps tidak diimbangi dengan 
komponen lain yang hanya mampu mengalirkan data dengan kecepatan 
maksimum 100 kbps. Hal ini menyebabkan akses internet masih lambat. 
Kinerja beberapa komponen seperti catalyst, router, dan swicth sudah 
tidak mampu lagi mengimbangi kinerja FO, karena kapasitas rendah dan 
sudah tua.  Untuk itu perlu dilakukan penigkatan akses data dan 
informasi oleh seluruh sivitas akademika melalui peningkatan kapasitas 
dan fungsi jaringan internet. Kondisi jaringan berikut beberapa perangkat 
yang ada disajikan pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Perangkat Jaringan Internet di UMM 

No Lokasi Perangkat Keras Jumlah Satuan 
1 NOC (Perpustakaan Pusat) Cisco Catalyst 2 Unit 
   Intel 520 T, 4 Optical 

Module 
1 Unit 

2 Gedung Laboratorium Intel 520 T, 2 Optical 1 Unit 



No Lokasi Perangkat Keras Jumlah Satuan 
Komputer Module 

   Router PC Pentium 100 1 Unit 
3 Gedung BAA Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 
4 Gedung BAU Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 
5 Gedung UMM Dome Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 
6 Masjid AR. Fachruddin Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 
7 Gedung Perkantoran Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 
8 Gedung Kuliah Bersama II Converter Optic  1 Unit 
   Router PC Pentium 100 1 Unit 

 
 
Pada saat ini, koneksi internet UMM menjalin kerjasama dengan 

IM2 yang menyediakan koneksi dengan kecepatan 10 Mbps (1:1). Selain 
itu UMM juga mendapatkan bantuan dari Diknas berupa Jardiknas dengan 
kapasitas sebesar 512 Mbps intranet nasional dan Inherent dengan 
kapasitas sebesar 150 Mbps yang keduanya merupakan jaringan intranet 
nasional. Kapasitas bandwidth juga belum mampu melayani keseluruhan 
mahasiswa UMM.  Dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 17.006 orang, 
alokasi bandwidth per mahasiswa baru mencapai 0,12 Kbps, yang berarti 
masih dalam kategori kurang untuk standar yang ditetapkan Dikti. 
Alokasi bandwidth yang ideal menurut Dikti adalah > 0,75 
kbps/mahasiswa. Distribusi pemanfaatan bandwidth dan kebutuhan ideal 
disajikan pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Distribusi Pemanfaatan Bandwidth 10 Mbps 

 

BANDWIDTH (kbps) Distribusi  

KANTOR* HOTSPOT* SERVER HOTEL WARNET TOTAL 

Fakultas di Kampus III 1.568 2.423 1.152 - - 5.143 



Fakultas di Kampus II 400 395 256 - - 1.051 

Fakultas di Kampus I 144 46 - - - 190 

Unit-unit 1.632 1.072 640 128 384 3.856 

Jumlah 3.744 3.936 2.048 128 384 10.240 

*) - Rasio kapasitas hotspot dengan jumlah mahasiswa adalah 2% dari total 
17000 mahasiswa @ 8 kbps 

- Hotspot di unit-unit digabung dengan LAN setempat / ada pemisahan 
antara hotspot unit-unit dan mahasiswa 

 
Masalah lain yang ada dalam manajemen TIK di UMM adalah belum 

terjaminnya keamanan data dan informasi.  Beberapa unit sering 
mengalami kerusakan dan kehilangan data secara tiba-tiba.  Penanganan 
terhadap gangguan sistem dan jaringan masih relatif lambat. Hal ini 
menunjukkan bahwa UMM belum sepenuhnya mengembangkan sistem 
disaster recovery yang mampu mengatasi gangguan, baik gangguan 
sistem (hacker, virus dll.) maupun gangguan fisik yang berupa 
ketidakstabilan arus listrik dan gangguan petir yang menyebabkan 
kerusakan hardware.  Kerusakan sistem dan hardware secara langsung 
akan berakibat terhentinya layanan administrasi, akses terhadap sumber 
informasi, menggangu sistem informasi manajemen secara keseluruhan 
dan bahkan berakibat pada hilangnya database. Hasil penelusuran ke 
beberapa unit kerja yang mengoperasikan SIM ternyata masih banyak 
kendala dalam operasionalisasi sistem akibat listrik yang sering padam, 
tegangan yang kurang stabil, gangguan petir, dan sistem grounding yang 
kurang baik .  

Berdasarkan kondisi riil tersebut dapat disimpulkan bahwa UMM 
mempunyai permasalahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 
menyangkut: keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM bidang IT, 
kapasitas dan fungsi sistem informasi masing-masing unit belum 
optimal, akses internet yang masih lambat, sering terputus dan belum 
mengembangkan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data 
dan informasi di semua unit kerja yang ada, serta belum adanya sistem 
disaster recovery.   



Berbagai upaya sudah dilakukan universitas untuk meningkatkan 
kapasitas fungsi beberapa SIM, antara lain melalui pendanaan internal 
maupun hasil perolehan hibah dari pemerintah. Salah satu hibah yang 
dikhususkan untuk peningkatan kapasitas fungsi beberapa SIM adalah 
Hibah Pengembangan PTS yang dikeluarkan Dirjen DIKTI tahun 2007.  
Namun oleh karena sangat kompleksnya permasalahan SIM yang ada, 
maka hibah tersebut belum mampu meningkatkan kapasitas fungsi 
masing-masing SIM secara keseluruhan.  Hingga saat ini UMM masih 
terus berupaya agar SIM-SIM yang ada dapat terkoneksi secara langsung 
untuk dapat mendukung ketatakelolaan universitas secara terpadu. 
 
B.  Rencana Pengembangan TIK di UMM 

Sejak pertama kali memanfaatkan Teknilogi Informasi dan 
Komunikasi sebagai sarana yang membantu proses belajar mengajar, 
Universitas Muhammadiyah Malang sudah merencanakan beberapa 
program.  Sesuai dengan Renstra yang disusun UMM tahun 2000-2010, 
UMM telah mencanangkan sebagai salah satu Pusat Data dan Infformasi 
Ilmiah, khususnya bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.  
Lebih dari itu, UMM teklah  mencanangkan untuk menjadi Kampus Digital 
(UMM Digital Campus) yang implikasinya adalah menjadi Pusat Data dan 
Informasi Ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masysrakat luas. Selain 
itu, semua kegiatan yang ada diharapkan berbasis digital dengan 
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengacu dari 
Renstra UMM 2000-2010, maka untuk bidang Teknologi dan Informasi, 
UMM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 
(dokumen terpisah). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


