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Abstract: Digital database is a collection of electronic data whose name and 
content can be searched using a search engine and is usually located in a 
data storage device that can be easily carried and accessed. Such as digital 
database has a high accessibility and flexibility so that it can be utilized to 
dynamically support education management.  The digital database storage 
can consistt academic information such as student data, lecture schedules, 
examination schedule, lecturer data, employer data, finance data, library 
book registry, etc. This digital data base is developed using general software 
suited for laptops, desktop, and tablets such as MS-Word, PDF Converter, 
Adobe Reader, and iBooks.  If it is installed in a media such as an iPad, the 
digital data base will have a very high mobility and flexibility. Hence, it will 
become a useful and reliable tool to support education management. To 
ease the process of data grouping, the file names in a digital data base are 
performed using a stratified nomenclature method. Using this method, the 
data will be automatically grouped as requested by the user.  A digital data 
base can also have a high safety level and immune from third party 
modifications because the data is converted into PDF format, whereas the 
original data is stored in a different media and different location.   

Keywords: data base, digital data, electronic data, stratified nomenclature, 
education management          

PENDAHULUAN 

Pangkalan  data merupakan  salah  satu unsur penting dalam pengelolaan 

perguruan  tinggi,  khususnya  dalam  operasionalisasi  manajemen  dan  dalam 

menunjang  pelaksanaan  penjaminan  mutu  perguruan  tinggi.  Dengan  adanya 

pangkalan  data  yang  lengkap maka  keputusan‐keputusan  yang  akan  diambil 

oleh  eksekutif dapat didukung dengan data  dan  informasi  yang  lengkap pula 

sehingga akan dapat dicapai kualitas keputusan yang baik dan tepat. Di samping 

itu,  pangkalan  data  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  penjaminan 

mutu perguruan tinggi, baik penjaminan mutu internal maupun eksternal.  

Secara umum pangkalan data dapat dikategorikan dalam  tiga  jenis, yaitu 

jenis  konvensional,  elektronik, dan digital. Pangkalan data konvensional berisi 

data yang masih dalam bentuk hardcopy  sehingga pengoperasiannya dilakukan 
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secara manual.  Sedangkan  pangkalan  data  elektronik  berisi  data  yang  sudah 

dalam bentuk elektronik sehingga data‐data  tersebut sudah bisa ditransmisikan 

secara elektronik dan dapat dioperasikan pencarian nama datanya menggunakan 

mesin  pencari  atau  search  engine.  Pangkalan  data  digital  isinya  sama  dengan 

pangkalan  data  elektronik  tetapi,  di  samping  nama  datanya,  konten  atau  isi 

datanya  juga  bisa  dicari  menggunakan  search  engine.  Dengan  karakteristika 

seperti itu maka pangkalan data digital mempunyai tingkat operasionalitas yang 

lebih tinggi dibanding dengan pangkalan data konvensional maupun pangkalan 

data elektronik. 

Gambar: Peran pangkalan data dalam menunjang operasionalisasi manajemen dan penjaminan 
mutu 

 
 

Dalam  makalah  ini  akan  diberikan  uraian  tentang  pengembangan 

pangkalan  data  digital  dengan  contoh  kasus  penggunaannya  pada  Program 

Studi  Doktor  Manajemen  Pendidikan  ‐  Program  Pascasarjana  ‐  Universitas 

Pakuan.  

TAHAPAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

Pangkalan data digital ini dikembangkan dengan tahapan sebagai berikut: 

(a)  Perancangan  berkas/data,  (b)  Penyusunan  berkas/data  menggunakan MS‐

Words, (c) Konversi berkas MS‐Words ke dalam format PDF menggunakan PDF‐

Converter, (d) Instalasi berkas PDF ke dalam Apple‐iBooks.   

Agar berkas/data yang ada pada pangkalan data digital dapat melakukan 

pengelompokan  jenis  data  secara  otomatis,  maka  penamaan  data  dilakukan 

dengan menggunakan  strategi  / metode  strafied  nomenclature  /  penamaan  data 

secara bertingkat. 

Tingkatan penamaan datanya dilakukan dengan menggunakan penomeran 

sebagai berikut : 
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a. Dua digit pertama : 

0  0    Dokumen tingkat Nasional 

0  1    Dokumen tingkat Universitas 

0  2    Dokumen tingkat Pascasarjana 

0  3    Dokumen tingkat Program Studi 

0  4    Dokumen lainnya 

b. Tiga digit berikutnya  (4, 5, 6) untuk penomeran dokumen pada masing‐

masing  tingkat.  Contoh  dalam  tingkat  Program  Studi  penomerannya 

adalah sebagai berikut: 

0  3  0  0  1    Dokumen  Umum  Program  Studi  Manajemen 

Pendidikan (S3) 

0  3  0  0  2    Dokumen Dosen  

0  3  0  0  3    Dokumen Kemahasiswaan 

0  3  0  0  4    Dokumen Perpustakaan 

0  3  0  0  5    Dokumen Perkuliahan 

0  3  0  0  6    Dokumen Lainnya 

c. Tiga  digit  berikutnya  lagi  (7,  8,  9)  untuk  penomeran  dokumen  pada 

masing‐masing tingkat. Contoh dalam tingkat Program Studi penomeran 

dokumen bahan presentasi kuliah adalah sebagai berikut: 

0  3  0  0  5  0  0  1    Bahan  Presentasi  Kuliah  (BPK)  Filsafat 

Manajemen  

0  3  0  0  5  0  0  2    BPK  Kebijakan  dan  Pengambilan 

Keputusan   

0  3  0  0  5  0  0  3    BPK Manajemen Strategik   

0  3  0  0  5  ‐  ‐  ‐    ... Dst.  

 

PEMBUATAN BERKAS/DOKUMEN DIGITAL   

Pembuatan  berkas/dokumen  digital  dilakukan  sesuai  dengan  langkah‐

langkah  yang  telah  diuraikan  pada  Bab  2  diatas.  Sebagai  contoh  berikut  ini 

diberikan  uraian  tentang  pembuatan  dokumen  Panduan  Akademik  Program 

Doktor  –  Program  Studi  Manajemen  Pendidikan  –  Program  Pascasarjana  – 

Universitas Pakuan. 



PROSIDING  
Silaturrahmi dan Temu Ilmiah Nasional | Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 14-16 Agustus 2015

 

- 192 - 

a. Perancangan  Dokumen  Panduan  Akademik  Program  Doktor  –  Program 

Studi Manajemen Pendidikan – Program Pascasarjana – Universitas Pakuan 

seperti terlihat pada Gambar‐2 berikut : 

Gambar: Perancangan Dokumen Panduan Akademik Program Doktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Berdasarkan  rancangan  di  atas  kemudian  dilakukan  penyusunan 

Berkas/Dokumen menggunakan perangkat  lunak MS‐Words  seperti  terlihat 

pada Gambar – 3 berikut : 

Gambar: Dokumen Panduan Akademik yang disusun menggunakan MS-Words 
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c. Selanjutnya dilakukan konversi dokumen MS‐Words   ke dalam  format PDF 

dengan menggunakan perangkat lunak MS‐Words → PDF Converter seperti 
terlihat pada Gambar – 4 berikut : 

Gambar: Hasil konversi dari Dokumen MS-Words ke format PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Setelah  dokumen  sudah  dikonversikan  ke  dalam  format  PDF,  selanjutnya 

dilakukan  instalasi  dokumen  PDF  tersebut  ke  Apple  iBooks  dengan 

melakukan transfer file dari desktop atau laptop ke Ipad Apple yang hasilnya  

seperti yang terlihat pada Gambar‐5 berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar ‐5: Hasil instalasi Dokumen PDF ke dalam Apple IBooks 

OPERASINALISASI  MANAJEMEN  PENDIDIKAN  DENGAN  BANTUAN 

PDD 

Setelah PDD  selesai dibuat,  selanjutnya PDD  tersebut dapat dioperasikan 

untuk  menunjang  pelaksanaan  manajemen.  Seperti  yang  telah  disebutkan 

sebelumnya  bahwa  PDD  ini mempunyai  karakteristika  bahwa  nama  file  dan 

konten atau isi file dapat dicari dengan menggunakan mesin pencari atau search 
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engine.  Sebagai  contoh,  misal  kita  ingin  menemukan  dengan  cepat  dokumen 

Panduan Akademik yang sebelumnya telah kita tunjukkan pembuatannya, maka 

kita tinggal masuk ke PPD dengan cara mengaktifkan  iBooks dan memasukkan 

nama  berkas  “Panduan Akademik” pada  Form  “Search”    seperti  yang  terlihat 

pada Gambar‐6 berikut: 

Gambar: Form “Search” untuk pencarian berkas / dokumen pada iBooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah  dokumen  muncul  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar‐6  di  atas, 

selanjutnya  dokumen  dapat  dibuka,  dicari,  dan  dilihat  isinya  seperti  yang 

terlihat pada Gambar‐7 berikut: 

Gambar: Dokumen Panduan Akademik setelah ditemukan dan dicari isinya yang terkait dengan 
kata “manajemen” 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai contoh, terdapat 52 kata “manajemen’ di dalam dokumen Panduan 

Akademik tersebut dan dapat dipilih satu per satu kalimat yang mana yang akan 

dilihat  lebih  detail  dengan  cara menekan  pada  halaman  yang muncul  seperti 

terlihat pada Gambar‐8 berikut. 
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Gambar: Kata-kata “manajemen” yang ditemukan oleh search engine pada dokumen Panduan 
Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

   

Selanjutnya  tergantung kepada kita halaman berapa yang  akan kita baca 

lebih detail dari temuan kata kunci “manajemen” seperti terlihat pada Gambar‐9 

berikut. 

Gambar: Halaman yang akan dibaca lebih detail dari dokumen Panduan Akademik yang dicari 
dengan menggunakan search engine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan  Pangkalan  Data  Digital  yang  telah  dikembangkan  di  atas 

ditinjau  dari  beberapa  aspek,  yaitu  aspek  pencarian  data,  aspek  pengaksesan 

data, aspek mobilitas, dan aspek keamanan.  
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Aspek Pencarian Data 

Seperti  yang  sudah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  yang  dimaksud 

dengan  “Data Digital”  dalam makalah  ini  adalah  data  yang mempunyai  sifat 

elektronik dan dapat dicari nama data dan konten datanya menggunakan search 

engine. Dengan karakteristika seperti  itu maka pencarian nama data dan konten 

data  yang  ada  di  dalam  PDD  akan  dapat  dilakukan  dengan  sangat  mudah 

seperti  yang  telah  ditunjukkan  pada  Bab  4.  Apalagi  kalau  penamaan  data 

dilakukan dengan menggunakan metode  stratified  nomenclature  atau penamaan 

data  secara  bertingkat,  maka  data  yang  ada  pada  PDD  akan  mempunyai 

kemampuan  mandiri  untuk  mengorganisir  pengelompokan  dirinya.  Sebagai 

contoh  kalau  kita masukkan  dalam  search  engine  sebuah  kode  kunci  “03.004” 

dimana kita ketahui bahwa kode tersebut merupakan kode buku‐buku digital di 

PDD,  maka  segera  akan  muncul  semua  buku  digital  seperti  terlihat  pada 

Gambar‐10 berikut : 
 

Gambar: Hasil pencarian buku digital dengan memasukkan kode kunci “03.004”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dari contoh dan uraian di atas terlihat bahwa pencarian data digital pada 

PDD  dapat  dilakukan  dengan mudah. Apabila  kita  ingin melihat  isi  bukunya 

maka  kita  tinggal memilih  buku mana  yang  akan dilihat  lebih detail  dan  jika 

ingin mencari sesuatu dalam buku tersebut maka kita tinggal memasukkan kata 

kuncinya. 

Aspek Pengaksesan Data  

Ditinjau  dari  aspek  pengaksesan  data,  PDD  mempunyai  tingkat 

aksesabilitas yang terbatas karena PDD ini memang dirancang untuk keperluan 

internal manajemen,  sehingga  instalasinya  kebanyakan  dilakukan  pada media 

pribadi seperti Tablet atau iPad. Tetapi  jika PDD ini diinstalasikan pada sebuah 

Server  yang didukung dengan media  transmisi data  yang  berkecepatan  tinggi 
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dan menyambung  ke  jaringan  internet maka  aksesabilitas  PDD menjadi  tidak 

terbatas,  artinya  bisa  diakses  oleh  semua  orang  yang  diberi  hak  untuk 

melakukan akses data di PDD tersebut.  
 

Gambar: PDD dalam iPad dan PDD dalam Server dengan Akses Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Mobilitas 

Karena  tujuan  utama  PPD  adalah  untuk  menunjang  operasionalisasi 

manajemen  untuk  kebutuhan  internal maka  sebaiknya  PPD  ini di‐install  pada 

media  yang  ringan  dan  mudah  dibawa  seperti  iPad  atau  Tablet.  Dengan 

demikian maka PPD akan mempunyai tingkat mobilitas yang sangat tinggi dan 

ini sesuai kebutuhan eksekutif yang mobilitasnya tinggi.  

Aspek Keamanan 

Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  data‐data  yang  ada 

dalam PDD  sudah konversikan ke dalam  format PDF,  sedangkan data  aslinya 

masih dalam  format MS‐Word dan disimpan  secara  terpisah. Oleh  karena  itu, 

PDD  mempunyai  tingkat  kemanan  yang  tinggi  dari  pengubahan  atupun 

modifikasi  data  oleh  orang  yang  tidak  berhak.  Jika  data  dalam  PDD  akan  di‐

update, maka update data tersebut harus dilakukan pada data aslinya yang berada 

pada tempat penyimpanan terpisah dan baru kemudian ditransfer lagi ke PDD. 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah diuraiakan di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pangkalan  Data  Digital  merupakan  tools  penunjang  operasionalisasi 

manajemen  pendidikan  yang  sangat  handal,  mudah  dioperasikan, 

mempunyai tingkat mobilitas dan keamanan yang tinggi. 

2. Untuk keperluan  internal manajemen, sebaiknya PDD di‐install pada media 

yang ringan dan mudah dibawa seperti iPad atau Tablet. Dengan cara seperti 
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itu maka    PPD  akan mudah  digunakan  oleh  eksekutif  untuk menunjang 

pelaksanaan manajemen. 

3. Jika PDD di‐install pada  sebuah  server yang  tersambung ke  internet, maka 

PDD  tersebut akan dapat diakses oleh  semua orang yang diberi hak untuk 

mengakses data di PDD. 

4. Berkas/Dokumen/Data yang ada di PDD mempunyai tingkat kemanan yang 

tinggi karena update atau perubahan data hanya dapat dilakukan pada data 

aslinya  yang  masih  dalam  format  MS‐Words    dan  disimpan  di  tempat 

terpisah. [] 
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