
Penyempurnaan Fasilitas Web
Jurusan Sistem Komputer, Sistem Informasi, Teknik Informatika

Update informasi dari website jurusan

Informasi website jurusan harus terus di update setiap saat, sehingga terlihat menarik, up to date, 
informatif dan berguna bagi pengunjung (mahasiswa) serta mudah di update oleh sistem admin web. 
Sehingga akan berguna bagi kepentingan mahasiswa dan jurusan. Oleh karena itu perbaikan dan 
penambahan fasilitas diperlukan.

Gambar 1. Tampilan Utama

contoh :
a. Website jurusan Sistem Komputer dan Teknik Komputer sudah dipisahkan.
b. isi dari profil, visi misi, struktur organisasi masih yang lama
c. Fasilitas dan peta kurikulum.



Penyempurnaan yang di sarankan :

Menu :

Home/Utama :
Berisi news, informasi-informasi, berita-berita terbaru yang dikelola oleh admin jurusan. News dapat 
diambil dari studentsite dan juga ditampilkan di website jurusan.

Profil Jurusan :
● Visi dan Misi
● Kompetensi Lulusan
● Struktur Organisasi
● Fasilitas
● Peta Kurikulum
● Ada yang perlu ditambahkan????

Layanan Jurusan :
● Jadwal Konsultasi

- Fasilitas Konsultasi via web
- Fasilitas pengecekan nilai yang valid dari Jurusan (Mahasiswa masih datang ke Jurusan untuk 
konfirmasi nilai)
- Fasilitas pengecekan apakah sudah layak sidang?

● Syarat-syarat sidang ( Berisi prosedur langkah-langkah untuk dapat sidang / PI)
● Kurikulum

Laboratorium :
● Tata Tertib
● Galery Foto

1. Lab Dasar
● Jadwal Lab
● Materi

2. Lab Menengah
● Jadwal Lab
● Materi

3. Lab Lanjut
● Jadwal Lab
● Materi

4. Research Room :
● Jadwal
● Tata tertib
● Galeri Foto

5. Cyber
● Jadwal
● Tata Tertib
● Galeri Foto



Pengajaran :
● Interaktif 
● Non Interaktif

Penelitian :
● Dosen
● Mahasiswa

Prestasi :
● Mahasiswa

Kegiatan :
● Mahasiswa

Alumni :
Informasi data Alumni ?

Forum :
Dimoderatori oleh jurusan, untuk alumni dan mahasiwa aktif

Link :
Berisi link-link penting untuk kepentingan pengunjung, 
contoh :
http://www.gunadarma.ac.id
http://sap.gunadarma.ac.id
http://baak.gunadarma.ac.id
http://helpdesk.gunadarma.ac.id
dll 
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