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KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan taufiq yang
diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan modul ini. Modul ini kami susun sebagai
pegangan peserta Pelatihan Pemanfaatan Internet Untuk Manajemen Data Profile Dosen
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Modul ini terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama mengenai dasar‐dasar operasional
internet dan kedua menjelaskan prosedur manajemen profile dosen. Pada bagian pertama
hanya disinggung sedikit mengenai teknologi internet, perangkat yang dibutuhkan dan cara
mengakses website. Alasan mengapa tidak dibahas secara mendetail karena target utama
pelatihan ini adalah updating data profile. Pembahasan mendetail kami lakukan di bagian
kedua, yaitu tentang manajemen profile dosen. Pada bagian ini, kami menjelaskan secara
rinci langkah demi langkah cara melakukan pengelolaan data profile dosen, baik
menyangkut penambahan data, perbaikan data maupun penghapusan data.
Pelatihan ini dibiayai oleh dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2008. Kami menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu sehingga modul ini dapat sampai ke tangan
pembaca. Semoga modul ini bermanfaat.

Malang, Oktober 2008
Penyusun

Ainur Rofiq/Nanang Suryadi
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DASAR‐DASAR INTERNET
Pengantar
Internet merupakan jaringan komputer global dengan menggunakan standar protokol
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sehingga komputer/jaringan
komputer satu dengan lainnya dapat saling berkomunikasi. Dalam perkembangannya,
internet memiliki fungsi yang luas yaitu dapat digunakan untuk komunikasi, penelitian,
bisnis, penempatan materi digital, pendidikan, dan sebagainya. Dengan fungsi yang luas
seperti itu menyebabkan jutaan orang menggunakan internet untuk berbagai keperluan.
Pada saat ini internet adalah sumberdaya informasi yang paling besar di dunia. Informasi
tentang apa pun hampir dapat dipastikan bisa ditemukan di internet. Internet menjadi
rujukan penting dalam berbagai hal karena kemampuannya menyediakan informasi yang
lengkap dan up to date. Internet merupakan sistem yang terbuka sehingga siapa pun dapat
berpartisipasi untuk memperkaya sumberdaya yang telah tersedia sebelumnya.
Fasilitas yang paling popular dimanfaatkan oleh pengguna internet adalah akses website
dan e‐mail, meskipun fasilitas internet tidak hanya terbatas pada masalah itu. Dalam
tulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai akses website.
Perangkat Yang Dibutuhkan Untuk Mengakses Internet
Untuk dapat mengakses internet yang dibutuhkan adalah:
‐ Jaringan internet ke provider
‐ Seperangkat komputer/notebook
‐ Modem (dial‐up) atau LANcard (jaringan lokal organisasi) atau WiFi (wireless)
Cara Mengakses Internet
Untuk memulai mengakses internet, nyalakan komputer dan pastikan komputer tersebut
sudah terhubung ke jaringan internet. Pada layar desktop, pilihlah aplikasi untuk akses
internet (browser) seperti Internet Explorer atau Mozilla. Dalam latihan ini, pilihlah
Internet Explorer (IE).
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Hal. 1

Double click ikon IE tersebut, maka akan ditampilkan halaman muka website sesuai setting
IE pada masing‐masing komputer. Misalnya halaman muka disetting website google, maka
tampilannya seperti berikut:

Jika sudah muncul halaman depan ini, dapat dilanjutkan ke operasi lainnya sesuai dengan
yang diinginkan oleh pengguna.
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MANAJEMEN PROFILE DOSEN
Pengantar
Dosen merupakan salah satu sumberdaya penting yang ada di perguruan tinggi. Oleh
karena itu, sumberdaya ini baik kualitas maupun kuantitasnya terus ditingkatkan hingga
mencapai derajat yang ideal. Salah satu indikator yang menunjukkan suatu perguruan
tinggi tertentu itu baik atau tidak dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas tenaga dosen
yang dimiliki.
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu perguruan tinggi,
maka perlu ditunjukkan kualitas dan kuantitas dosen melalui profil dosen. Dengan
demikian, manajemen profile dosen harus dapat dilakukan secara baik dan up to date.
Oleh karena profile dosen dapat bertambah setiap saat, maka untuk menjaga agar
informasi profile selalu up to date, setiap dosen harus mampu melakukan updating
profilenya secara langsung. Kemajuan sistem dan teknologi informasi (internet) sangat
membantu untuk kebutuhan tersebut melalui website yang dibuat khusus untuk
manajemen profile dosen. Dosen dapat melihat dan melakukan updating profilenya dari
mana pun dan kapan pun.
Cara Mengakses Website Profile Dosen
Untuk memulai mengakses website profile dosen, melalui halaman muka IE ketiklah pada
address bar alamat berikut:
‐ www.fe.unibraw.ac.id Æ jika melalui website fakultas, atau
‐ dosen.fe.unibraw.ac.id Æ jika ingin langsung menuju pada web profile dosen
Pada latihan ini, kita coba melalui website fakultas. Oleh karena itu ketiklah pada address
bar www.fe.unibraw.ac.id dan akan muncul halaman muka. Pilihkan ikon Direktori Dosen
untuk menuju website profile dosen.
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Double click ikon Direktori Dosen tersebut, maka akan tampil halaman muka dari web
tersebut seperti berikut:

Pada web tersebut kita dapat melihat daftar seluruh dosen, penelitian, publikasi ilmiah,
pengabdian masyarakat dan implementasi keahlian. Anda tinggal memilih menu berikut:
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Terlihat bahwa daftar dosen yang ditampilkan adalah dosen dari semua jurusan. Kita bisa
menampilkan dosen tertentu atau semua dosen dari jurusan tertentu saja. Untuk
keperluan itu, dapat digunakan menu Search Box.

Dari menu Search Box ini kita dapat menampilkan dosen berdasarkan jurusan tertentu,
nama atau minat/keahlian. Misalnya kita ingin menampilkan semua dosen Jurusan
Manajemen, maka pada pilihan Jurusan, pilihlah Manajemen dan lanjutkan dengan
menekan tombol Cari. Hasilnya adalah daftar semua dosen dari jurusan manajemen seperti
berikut:
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Apabila ingin menampilkan berdasarkan nama, maka pada text box Nama, ketikkan nama
yang akan dicari dan lanjutkan menekan tombol Cari, maka nama yang kita cari akan
ditampilkan. Begitu juga dengan pencarian berdasarkan minat, maka kita tinggal
mengetikkan minat yang dicari dan dilanjutkan dengan menekan tombol Cari, maka akan
ditampilkan daftar semua dosen berdasarkan minat tersebut.
Dari tampilan di atas, jika kita ingin menampilkan data dosen tertentu, maka tinggal diklik
nama dosen tersebut. Misalnya kita ingin menampilkan data Prof. M. S. Idrus, SE, MEc,
PhD., maka klik pada nama tersebut dan hasilnya sebagai berikut:

Pada bagian bawah foto terdapat menu Informasi Personal, Pendidikan, Pengalaman
Pengajaran, Pengalaman Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian Masyarakat,
Implementasi Keahlian, Prestasi Akademik, Pembimbingan Karya Ilmiah, Pengalaman
Jabatan, dan Kontak/Hubungi (email). Apabila salah satu menu tersebut dipilih, maka data
yang ditampilkan adalah data dari Prof. M. S. Idrus, SE, MEc, PhD. Misalnya menu
Pendidikan diklik, maka yang ditampilkan adalah sebagai berikut:
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Contoh lagi, jika yang diklik Pengalaman Pengajaran, maka yang ditampilkan sebagai
berikut:

Menu‐menu yang lain dapat dicoba untuk dilanjutkan.
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Masuk Fasilitas Manajemen Profile Dosen
Tidak semua orang dapat memasukkan data profile dosen. Hal ini untuk menjaga
kebenaran dari data yang dimasukkan. Oleh karena itu, untuk dapat memasukkan data
profile harus mengetahui user name dan password‐nya. User name berdasarkan nip dan
password tergantung pada setting yang telah dipasang (harap menghubungi administrator
untuk mengetahui password tersebut).
Untuk memulai memasukkan/mengedit data pfofile, pilih menu Login Dosen.

Setelah itu, akan muncul interface berikut:

Masukkan user name dan password‐nya, terus tekan tombol Login.
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Setelah itu, maka akan muncul tampilan berikut:

Mengganti Foto
Setelah berhasil login, kita dapat memasang atau mengganti foto kita. Caranya adalah di
bawah tempat foto terdapat tombol Browse. Silakan tombol tersebut ditekan.
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Carilah folder tempat menyimpan file foto. Pada contoh ini misalnya nama file foto ainur
rofiq2 yang teletak di folder DPP 2008 ‐> Manajemen. Setelah dipilih file fotonya, tekan
tombol Open. Ketika sudah kembali ke layar tampilan upload foto, tekan tombol Upload,
tunggu beberapa saat sampai ada pesan bahwa foto telah terupdate. Hasil dari upload foto
seperti berikut:

Mengupdate Informasi Personal
Untuk melakukan editing terhadap informasi personal, pastikan tampilan berada pada
tampilan Informasi Personal. Untuk memulainya, tekan tombol edit data pribadi pada
bagian bawah informasi personal. Setelah ditekan, tampilannya sebagai berikut:
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Jika sudah selesai, maka tekan tombol Update agar informasi yang kita masukkan
tersimpan. Jika penyimpanan berhasil, akan muncul pesan bahwa data telah terupdate.
Apabila kita menginginkan ada informasi tertentu yang tidak perlu ditampilkan/diketahui
oleh publik, maka kita dapat menyembunyikannya tanpa harus informasi tersebut hilang
dari database. Caranya adalah silakan diklik tanda centang pada informasi yang tidak ingin
kita tampilkan sampai tanda centang berubah menjadi tanda silang.

Tampilan tersebut menunjukkan bahwa ada tiga hal yang tidak perlu ditampilkan ke public
yaitu Pangkat/Golongan, Jabatan Akademik dan Tempat Tanggal Lahir. Jika kita ingin
menampilkan lagi ke publik, tanda silang silahkan diklik hingga berubah menjadi tanda
centang.
Mengupdate Data Pendidikan
Langkah yang dilakukan untuk mengupdate data pendidikan adalah tekan menu
Pendidikan yang berada di bagian bawah foto. Setelah itu akan tampil seperti berikut:
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Jika akan memasukkan, tekan tanda plus (
tampil isian seperti berikut:
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Hal. 12

Jika sudah lengkap mengisinya, untuk menyimpannya tekan tombol Add yang ada di bagian
bawah isian pendidikan tersebut. Lakukan terus hingga semua jenjang pendidikan yang
pernah ditempuh tersimpan (baik pendidikan bergelar maupun pendidikan non gelar).

Jika data yang sudah dimasukkan ada yang keliru dan kita ingin merubahnya, maka tekan
tombol gambar kertas‐pensil ( ) yang ada di sisi kanan dari informasi yang akan
diperbaiki. Setelah itu akan muncul informasi yang akan diperbaiki seperti berikut:

Untuk menyimpan hasil perbaikan, tekan tombol Edit yang ada di bagian bawah layar
editing.
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Jika kita ingin menghapus jenjang pendidikan tertentu, maka tekan tanda silang (
berada di sebelah kanan jenjang pendidikan yang akan dihapus.

) yang

Mengupdate Data Pengalaman Pengajaran
Prosedur yang dilakukan untuk mengupdate data pengalaman pengajaran adalah tekan
menu Pengalaman Pengajaran, maka akan tampil layar seperti berikut:

Untuk mengisi/menambahkan data pengalaman pengajaran, tekan tanda plus ( ) yang
ada di sebelah kanan kolom pengalaman pengajaran. Setelah tanda silang tersebut
ditekan, tampilannya seperti berikut:

Jika sudah diisi lengkap, tekan tombol Add untuk menyimpannya ke dalam database.
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Jika ingin mengedit informasi matakuliah yang keliru, tekan tombol kertas‐pensil ( ) yang
ada di sebelah kanan baris matakuliah yang akan diperbaiki. Begitu juga kalau ingin
menghapus matakuliah tertentu, tekan tombol silang (
matakuliah yang akan dihapus.

) yang ada di sebelah kanan baris

Mengupdate Data Pengalaman Penelitian
Langkah yang dilakukan untuk mengupdate data pengalaman penelitian adalah tekan
menu Pengalaman Penelitian yang berada di bawah foto. Setelah menu tersebut ditekan
maka akan muncul tampilan seperti berikut:
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Prosedur yang dilakukan sama dengan menu‐menu sebelumnya, yaitu tekan tombol plus
(

) untuk menambah, tombol kertas‐pensil (

(

) untuk menghapus.

) untuk memperbaiki dan tombol silang

Untuk menu‐menu yang lain prosedurnya sama. Silakan dipraktikkan untuk memperjelas
keterangan sebelumnya.
Perubahan Password
Untuk menjaga keamanan data yang kita miliki, maka kita dapat mengubah password
login. Caranya pilih menu Ubah Password.

Setelah menu tersebut ditekan, maka kita diminta mengubah password tersebut.
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Masukkan password lama dan masukkan password baru (penggantinya). Setelah itu tekan
menu Update. Sangat disarankan untuk melakukan pengubahan password ini, namun
demikian agar dicatat jangan sampai lupa.
Menu Logout
Setiap selesai melakukan pengelolaan data profile, kita harus Logout. Jika tidak, maka
orang lain bisa memanfaatkan untuk melakukan perubahan data karena mode editing
masih terbuka.
Untuk melakukan logout, tekan menu Log out yang ada di bagian atas aplikasi ini.

Penutup
Demikian tutorial langkah‐langkah untuk melakukan manajemen profile dosen. Dengan
tutorial ini diharapkap para dosen dapat melakukan updating data profilnya secara
periodik sehingga data yang ditampilkan adalah data yang up to date. Kelengkapan data
yang ada sangat tergantung kepada kesadaran para dosen untuk melakukan updating. Data
profile yang lengkap akan memberikan gambaran mengenai kekuatan SDM yang dimiliki
oleh jurusan dan dengan demikian akan sangat berarti ketika assessor melakukan penilaian
akreditasi. Selain itu, kepercayaan masyarakat luas terhadap jurusan juga akan semakin
tinggi karena dapat mengetahui secara langsung profile dosen yang dimiliki oleh jurusan.
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