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Pendahuluan 

Latar Belakang 

 

Penerapan teknologi informasi untuk menunjang proses pendidikan telah menjadi kebutuhan bagi 

lembaga pendidikan di Indoensia. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan akan ikut menentukan kelangsungan hidup pendidikan 

itu sendiri. Dengan kata lain menunda penerapan teknologi informasi dalam lembaga pendidikan berarti 

menunda keberhasilan pendidikan dalam menghadapi persaingan global. 

Pemanfaatan teknologi informasi diperuntukan bagi peningkatan kinerja lembaga pendidikan dalam 

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru dan pengurus sekolah tidak lagi disibukkan 

oleh pekerjaan-pekerjaan operasional yang sesungguhnya dapat digantikan oleh komputer. Penghematan waktu 

dan kecepatan penyajian informasi akibat penerapan teknologi informasi tersebut akan memberikan kesempatan 

kepada guru dan pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada siswa. 

Dengan demikian siswa akan menrasa lebih dimanusiakan dalam upaya mengembangkan kepribadian dan 

pengetahuannya. 

 

Dasar Pengembangan Sistem Informasi 

 Adapun rasional yang melatar-belakangi kebutuhan tersebut adalah : 

a. Memandang perlu penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses pendidikan 

dalam menghadapi tantangan pendidikan global di masa mendatang. 

b. Menyadari bahwa harus segera melakukan otomatisasi dan komputerisasi terhadap berbagai kegiatan 

yang dilakukan secara manual untuk menunjang manajemen yang efektif dan efisien. 

c. Memahami bahwa kecepatan penyajian informasi yang akurat, cepat, dan efektif akan meningkatkan 

daya saing institusi dalam memperebutkan perhatian masyarakat atau stakeholdernya. 

d. Membutuhkan sistem informasi yang baik dan handal untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja 

sekolah dan guru dalam melayani siswa-siswa secara professional dan inovatif. 

e. Membutuhkan sistem database yang baik untuk menyimpan berbagai data dan informasi yang berkaitan 

dengan siswa, staf, hasil evaluasi, keuangan, dan sebagainya. 

  

Visi Dan Misi 

Sistem Informasi manajemen sekolah sudah sewajarnya adalah milik sekolah. Dan tentunya data-data 

yang ada di sekolah hanya dapat di akses oleh manajemen sekolah. Dan tidak perlu di onlinekan. Ini demi 

keamanan data-data sekolah. Namun tidak membatasi para siswa , guru dan juga manajemen sekolah untuk bisa 

berbagi ilmu, bahkan pengalaman dalam hal sistem belajar mengajar. Maka dengan adanya e-Learning di dalam 

Portal Palapa, hal ini akan menjembatani kebutuhan informasi dunia pendidkan. Hal ini sesuai dengan visi Portal 

Palapa, yang ingin mempersatukan segenap elemen pendidikan serta memberikan wadah bagi komunitas 

pendidikan untuk dapat berkembang dan berkompetisi secara sehat, agar eksistensi dari setiap member Palapa 

mendapat perhatian dari komunitas, sehingga memunculkan budaya saling menghargai dan menghormati antar 

member.  



 

 

Maksud Dan Tujuan 
 

Tujuan 

 

SISKO feat e-Learning PORTAL PALAPA di desain untuk menjadi portal dunia pendidikan Indonesia yang di 

dukung sistem basis data, manajemen yang termonitoring dan transparan, sistem online quiz dan e-learning 

dengan data, kontrol data dan scoring berbasis komunitas. Dengan konsep ini diharapkan akan mencapai tujuan: 

- Terciptanya monitoring process yang transparan dan dapat digunakan oleh manajemen sekolah 

untuk mengukur performa (kinerja) guru dan sekolah. 

- Membangun basis data siswa dan guru secara terpadu 

- Membangun sistem pengamana data yang baik dan mampu mencegah adanya perubahan data yang 

tidak diperkenankan. 

- Meningkatkan pelayanan sekolah kepada stakeholdernya secara sistematis dan teratur. 

- Mempercepat pengolahan data dan penyajian informasi secara akurat dan terpercaya. 

- Siswa dapat berguru pada siapa saja, mengasah pengetahuan kapan saja dan melakukan kompetisi 

yang sehat dengan siswa dari seluruh nusantara. 

- Seorang guru dapat share ilmu pengetahuan dan menerima murid dari mana saja, membuat soal 

dan melakukan tes online melalui konsep e-Learning yang menyenangkan. 

- Perangkingan di lakukan setiap hari dan pada level nasional. 

- Masyarakat umum bisa ikut berkontribusi memberikan sumbangan ilmu pengetahuan melalui forum 

maupun quiz yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Maksud  

 Maksud dari program SISKO feat Portal Palapa ini diantaranya: 

- Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Sekolah (SISKO ) dan Portal Palapa 

yang memiliki proses pengolahan data yang cepat, accountable, akurasi informasi yang tinggi, 

transparan, efisien, efektif, interkoneksi serta memberikan kemudahan bagi sekolah dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik. 

- Memenuhi kebutuhan sekolah akan sistem informasi yang baik dan handal melalui program SISKO 

feat Portal Palapa 

- Membantu mewujudkan kebijakan mutu standart sekolah nasional 

- Meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. 

- Membantu meningkatkan profesionalisme SDM Sekolah. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Menu SISKO Feat Palapa 

 
 

MODUL-MODUL  SISKO versi 5 feat PORTAL PALAPA 

OFFLINE (Sistem Informasi Sekolah – SISKO) 

Kepegawaian, Kesiswaan, Keuangan, Presensi, Kurikulum, Perpustakaan + e-Library, Alumni, Humas, Kepala 

Sekolah, Inventaris, SMS, UKS, Polling, Penjadwalan, Penilaian, Kinerja Pegawai, Alarm, dll. 

 

ONLINE (Sistem e-Learning Online – PORTAL PALAPA) 

Terintegrasi dengan komunitas e-Learning Portal PALAPA meliputi modul: 

Forum Online, Tes Online, Quiz Online, Bank Soal , dll. 

 



 

 

Fitur 
Dengan dihubungkannya SISKO dengan sistem e-Learning Portal Palapa ini maka akan terwujudlah 

sebuah manajemen informasi yang transparan, akurat dan tepat sasaran, dimana informasi tersebut akan 

running secara offline dan juga akan terhubung dengan Portal Palapa secara online. 

Demi terwujudnya semua itu, maka ada beberapa fitur yang sudah siap mendukung program ini, 

diantaranya. 

 

SISKO 

 Modul Kesiswaan 

Modul Kesiswaan merupakan salah satu yang paling utama dari semua modul. Modul ini menyediakan 

fasilitas mulai dari Penerimaan Siswa Baru , pendistribusian siswa ke kelas, pembuatan buku induk, 

bimbingan dan konseling, sampai dengan statistik. Semua data di dalam menu ini sangat diperlukan 

karena sangat menyangkut data pribadi masing-masing siswa. 

 Modul Kurikulum dan Penilaian 

Pada Modul Kurikulum ini terdapat semua hal yang berhubungan langsung dengan kurikulum seperti : 

oembuatan jadwal otomatis , presensi siswa, data ekstrakurikuler, penilaian siswa, kalendera akademik 

sampai dengan pembuatan raport 

 Sistem Pencatatan Data Kepegawaian 

Modul Kepegawaian khusus untuk bagian administrasi (tata usaha) yang mengurus data administrasi 

piket pegawai, data guru dan karyawan, penilaian guru dan karyawan, dan juga kenaikan gaji berkala. 

Semua data yang berhubungan dengan guru maupun karyawan dimasukkan dalam modul ini. 

 Sirkulasi Perpustakaan 

Pada Modul Perpustakaan , semua hal yang berhubungan langsung dengan data buku perpustakaan , 

peminjaman buku, pengembalian buku, sistem denda, pencarian buku termasuk fasilitas pemesanan 

buku perpustakaan dapat di lihat pada menu ini 

 Pencatatan Data Alumni 

Modul Alumni terdapat data alumni dan data siswa pindah 

 Modul Tata Usaha dan Humas 

Modul Humas lebih dikhususkan untuk bagian administrasi (tata usaha) yang mengurus surat masuk dan 

surat keluar, buku tamu , pembuatan berita sekolah maupun pengumuman. 

 Sistem Inventarisasi 

Modul Inventaris lebih dikhususkan untuk bagian inventaris yang mengurus pencatatan inventarisasi 

sekolah yang mencakup 4 model inventaris yaitu model inventaris 2 tentang tanah, model inventaris 3 

tentang gedung, model inventaris 4 tentang kendaraan bermotor dan model inventaris 6 tentang 

barang. 

 SMS Gateway 

Fitur SMS auto replay, dimana sekolah dapat memberikan pelayanan tambahan kepada orangtua dan 

siswa dengan layanan sms. Orang tua dan siswa dapat mengakses data yang ada di SISKO dengan 

mengetikkan perintah sms yang sangat singkat, tidak perlu menghafal pin dll. Sebagai contoh, sebagai 

contoh untuk mengakses data SPP, sukup mengetikkan “spp” dan dikirim ke no handphone sekolah, 

secara otomatis SISKO akan membalas dengan data yang akurat. 

Sekolah cukup menyediakan modem GSM dengan no handphone dari operator tertentu (bukan sistem 

short number), jadi implementasinyta cukup cepat dan biaya sms juga cukup murah. Lalu untuk layanan 



 

 
balasan, modul SMS ini juga telah dapat dikoneksikan dengan modul keuangan siswa (spp), sehingga 

sekolah dapat menentukan tagihan biaya sms, yang otomatis masuk sebagai komponen biaya di modul 

spp siswa. Untuk besaran biaya per sms dapat ditentukan sendiri oleh pihak sekolah. Diharapkan dapat 

menjebatani komunikasi sekolah dengan orangtua. 

 Auto Update 

SISKO v5 dilengkapi dengan sistem auto update, dimana jika server SISKO terkoneksi dengan internet, 

maka jika ada update terbaru, administrator akan mendapatkan informasi notifikasi di pojok kanan atas. 

Dengan melakukan klik pada notifikasi yang muncul, admin dapat melakukan update SISKO secara 

mudah dan cepat, tanpa harus repot mendownload lagi. Update cukup di lakukan di 1 komputer server, 

dan seluruh sistem di sekolah akan mendapat fasilitas layanan terbaru. 

 Student Access Terminal (SAT) 

Adalah fitur login untuk siswa ke SISKO agar siswa dapat mengakses data-data pribadinya seperti nilai, 

informasi pembayaran spp, informasi presensi, informasi peminjaman buku perpustakaan dll. 

 Cash Flow 

Adalah ftur tambahan sub modul di menu kuangan, dimana dengan modul ini memungkinkan sekolah 

melakukan pencatatan aliran kas dan memantau kondisi keuangan sekolah. 

 Kenektifitas dengan Portal Palapa 

Menu utama Portal Palapa juga tersedia di SISKO. Pengguna SISKO dapat terhubung dengan Portal 

Palapa melalui sistem token yang di generate dari Portal Palapa. 

PALAPA 

 Open Community Forum 

Portal Palapa di desain agar semua siswa, guru, praktisi pendidikan dan masyarakat bisa berbagi ilmu 

pengetahuan, berbagi trik dalam sistem belajar mengajar, juga bisa berbagi ilmu yang bersifat informal 

maupun non formal melalui media Forum Diskusi yang terbuka 

 Open Friendship 

Seorang guru dapat share ilmu pengetahuan dan menerima murid dari mana saja, membuat soal dan 

melakukan tes online melalui konsep e-Learning yang menyenangkan. Masyarakat umum bisa ikut 

berkontribusi memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak 

 Online Quiz 

Tersedia fitur Online Quiz dari dan untuk komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi ilmu 

dengan cara yang unik dan asik, proses sharing ilmu pengetahuan dapat terjadi secara alami sehingga 

dapat tercipta interaksi antar member melalui media Quiz ini 

 Online Test 

Soal-soal Quiz yang di buat oleh user dapat di kemas menjadi Online Test yang dapat di share kepada 

para siswa untuk dikerjakan. Pilihan jawaban otomatis teracak, dan urutan soal juga bisa di acak. 

 Re-Test / Remidi 

Siswa dapat mengajukan re-test / tes ulang / remidi jika mengalami kendala ketika mengerjakan, misal 

kendala koneksi internet atau kendala teknis lainnya. Dan wewenang guru untuk re-open tes bagi siswa 

yang bersangkutan 



 

 
 Bank Soal 

Soal-soal quiz yang di buat setelah di review oleh member lain akan otomatis masuk bank soal. Guru 

dapat membuat Tes Online dan menugaskan siswa mengerjakan dengan menggunakan soal-soal ini 

 Scoring 

Setiap aktifitas member di portal ini akan di rekam oleh sistem Palapa dan akan mendapat apresiasi 

berupa penambahan score. Aktifitas tersebut antara lain sharing di forum, komentar di forum, membuat 

soal quiz, mengerjakan quiz, mereview soal quiz yang dibuat member lain 

 Verifikasi Identitas 

Setiap user di Portal Palapa di sarankan untuk mengirimkan scan identitas sebagai syarat verifikasi. 

Tujuan dari veeifikasi ID ini adalah agar keanggotaan di Portal Palapa tidak di manfaatkan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab. 

 

Detail Fitur 
 

 
 

 

 



 

 

SISTEM PEMBAGIAN HAK AKSES  

 

Sistem keamanan data yang dimiliki oleh SISKO menjadi lebih terjamin dengan adanya fasilitas pembagian grup 

hak akses (multi user) sebagai contoh antara lain sebagai berikut : 

 

1. Administrator 

2. Guru 

3. Wali Kelas 

4. Kepala Sekolah 

5. Keuangan 

6. Login User Lainnya (custom) 

 

Sistem keamanan data yang dimiliki oleh SISKO menjadi lebih terjamin dengan adanya fasilitas pembagian grup 

hak akses (multi user) yang terdiri dari hak akses sebagai Administrator, Guru, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Petugas Perpustakaan, bagian Keuangan , dsb.  

 

Grup Hak Akses dapat di customize menyesuaikan struktur organisasi masing-masing sekolah. 

 

Sebagai Contoh Penjelasan: 

 

1. Administrator 

 Administrator adalah sebagai seorang yang ditugaskan untuk mengelola dan menjalankan seluruh 

kegiatan dari Sistem Informasi Sekolah ini. Administrator ini adalah orang yang paling bertanggungjawab atas 

seluruh isi dari sistem ini. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya maka administrator mendapatkan 

fasilitas hak akses yang meliputi seluruh menu yang tersedia di dalam sistem.Selain itu menu administrator ini 

juga dirancang khusus untuk mempersiapkan semua sistem pada program ini sebelum dipakai. Prosedur-

prosedur dilengkapi dengan step-step yang berhubungan langsung dengan kebutuhan. 

 

2. Login Guru 

Sebagai guru, hanya dapat mengakses beberapa menu untuk pengisian nilai siswa   antara lain test 

tertulis , pengamatan, tugas dan pekerjaan, dan ulangan umum (dalam hal ini harus disesuaikan dengan 

kebijakan yang berlaku di sekolah masing-masing). 

 Seperti salah satu contoh, pengisian nilai untuk tugasdan pekerjaan dapat dilakukan langsung. Nilai rata-

rata yang masuk telah dihitung sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku. Semua nilai yang telah dimasukkan 

akan langsung tercatat, jika ada kesalahn, nilai dapat diubah dengan terlebih dahulu menghubungi administrator 

(seperti yang telah dijelaskan diatas). 

 Pada menu Nilai Akhir, semua nilai yang telah dimasukkan sebelumnya seperti contoh pada halaman 

diatas, akan terakumulasi secara otomatis oleh sistem sehingga guru sudah dapat langsugn mendapatkan nilai 

akhir sesuai perhitungan termasuk bobot unutk masing masing test yang berlaku di sekolah masing-masing. 

 Untuk menjaga sistem keaman dan meningkatkan tanggung-jawab masing-masing guru, maka hanya 

guru yang mengasuh mata pelajaran tersebut yang boleh memasukkan nilai-nilai siswa. Sesuai dengan tingkat 

hak aksesnya, guru hanya berhak mengisi nilai siswa secara mandiri. Namun ketika guru melakukan kesalahan 

dalam pengisian nilai, maka guru tidak dapat mengubahnya secara mandiri namun harus bersama-sama dengan 

administrator dan Kepala Sekolah 

 



 

 
3. Login Wali Kelas 

 Sebagai Wali kelas, berlaku 2 hak akses yaitu hak akses sebagi guru dan sebagai wali kelas. Jika sebsgi 

guru , menu yang berlaku sama dengan penjelasan untuk menu guru diatas, sedangkan jika sebagai wali kelas, 

ada beberapa menu penting yang harus di akses masing masign wali kelas, antara lain presensi, cetak dan menu 

paling lengkap berada pada menu Pengaturan. 

Sebagai wali kelas , dapat mencetak nilai semua mata pelakaran siswa pada kelas yang dibimbingnya. Jika ada 

nilai yang dibawah rata-rata kelas, sistem akan memberikan tanda peringatan pada nilai tersebut dengan huruf 

berwarna merah. Hal ini penting supaya wali kelas dapat terus memantau nilai siswa tersebut. 

 

4. Login Kepala Sekolah 

 Sebagai Kepala Sekolah, harus terus memantau semua kegiatan baik itu dari pegawai (edukatif maupun 

non edukatif), siswa, dan nilai siswa tersebut. Kepala Sekolah juga memiliki beberapa hak akses tergantung dari 

jabatan apa saja yang dipegangnya, mungkin saja selain sebagai kepala sekolah, juga menjabat sebagai wali kelas 

dan guru, maka hak akses akan diberikan langsung (penjelasan sama dengan keterangan diatas sesuai dengan 

hak akses yang dipegangnya). 

 Kepala Sekolah tidak dapt mengedit nilai siswa maupun mengubah data siswa maupun pegawal. Data-

data yang ditampilkan sudah merupakan data real, dari data pribadi , riwayat pendidikan dan data keluarga baik 

itu untuk pegawai (staf edukatif maupun non edukatif) serta siswanya. Selain itu kepala Sekolah juga dapat 

segera melihat prestasi yang dicapai oleh pegawainya dan apabila terjadi sesuatu dapat segera menghubungi 

keluarganya masing-masing. 

 Kepala sekolah dapat melihat semua data nilai akhir siswa untuk semua mata pelajaran yang ada dan 

peringkat (rangking) yang didapat oleh siswa yang diurutkan dari rangking yang paling atas per kelas. 

 

5. Login Bagian Keuangan 

 Pada bagian hak akses ini, administrasi dapat langsung memasukkan pengaturan pada pembayaran 

keuangan masing-masing siswa. Untuk perubahan data pembayaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebijakan sekolah. 

Sebagai bagian administrasi keuangan , harus mengetahui detailnya untuk setiap siswa, baik itu detail history 

pembayaran spp siswa sampai dengan tabungan karya wisata dari siswa tersebut. Apabila ada siswa yang belum 

membayar, data dapat dilihat secara langsung pada kolom pembayaran spp 

 

6. Login User Lainnya 

 Dapat di setting sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku di sekolah 

 
 



 

 

SISTEM  PENERIMAAN  SISWA DAN PENDATAAN LULUSAN 

 

1. Penerimaan Siswa Baru 

SISKO dirancang khusu mulai dari siswa pertama kali mendaftar, diterima di sekolah mengikuti pelajran 

dampai siswa tersebut selesai dan menjadi alumni sekolah tersebut. 

Seperti contoh gambar dibawah ini, merupakan daftar dari peserta yang mendaftar di sekolah. Untuk 

Status diterima atau tidak, akan melewati prosedur tertentu. Siswa akan diminta mengiri form Data 

Pribadi untuk melengkapu semua data siswa yang akan disimpan oleh databse sekolah. 

 
 

2. Database Alumni 

Database Siswa dari mulai siswa tersebut resmi diterima di sekolah sampai siswa tersebut lulus akan 

terus tersimpan. Dari data probadi sampai dengan nilai siswa tersebut pada saat kelulusan dapat dilihat 

pada database alumni secara lengkap. 

 

 

 
. 



 

 

SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH 

 

1. Manajemen Inventaris Sekolah 

 

 Untuk mempermudah bagia administrasi bidang inventaris sekolah, SISKO memberikan kemudahan 

dalam pengumpulan data inventaris sehingga data menjadi lebih teratur dan pihak sekolah dapat terus 

melakukan pengecekan terhadap asset yang dimiliki oleh sekolah. 

Untuk Form penginputan data inventaris dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak sekolah. Administrasi 

bagian inventaris dapat melakukan pengaturan terhadap data inventaris yang akan ddimasukkan sehingga 

mempermudah dalam pengisian data inventaris. 

 
 

2. Manajemen Keuangan 

 

SISKO juga memberikan fasilitas untuk bagian administrasi keuangan sekolah dalam hal pembayaran SPP 

siswa. Bagian administrasi dapat langsung mengecek siapa siswa yang mempunyai tunggakan SPP dan untuk 

detail histori pembayaran SPP dari masing-masing siswa dapat dicetak seperti mencetak buku tabungan di bank 

sehingga mempermudah pekerjaan pihak administrasi keuangan. 

Selain itu, administrasi keuangan dapat langsung melakukan pengaturan data pembayaran masing-masing siswa 

sesuai dengan kebutuhan dan dapat di ubah sewaktu-waktu apabila ada kenaikan pembayaran SPP, seperti 

contoh gambar di bawah ini. 



 

 

 
 

Seperti pada contoh gambar dibawah ini adalah salah satu contoh siswa yang belum melakukan pembayaran SPP 

bulan Juli dan Agustus, tunggakan siswa ditandai dengan adanya kotak berwarna merah. Apabila siswa tersebut 

akan melakukan pembayaran petugas dapat langsung memasukan data dengan mencentang kotak merah 

tersebut. Hal sama juga dapat dilakukan unutk Data pembayaran sumbangan sukarela dan Tabungan 

Karyawisata. 

 
 

 

 



 

 
3. Manajemen SDM (Guru dan Karyawan) 

Pada manajeman SDM baik untuk data Guru dan Karyawan , SISKO menyediakan fasilitas untuk 

pengelolaan data administrasi piket (untuk pegawai), data Guru, penilaian Guru dan Karyawan, penilaian 

Karyawan, sampai dengan mengelola data Kenaikan Gaji Barkala. Pihak sekolah dapat menilai secara 

langusng baik itu prestasi dari Guru maupun Karyawan yang tentu saja akan berpengaruh besar pada 

kenaikan gaji maupun jabatan. 

 
 

 
 

 



 

 

SISTEM AKADEMIK DAN ADMINISTRASI SEKOLAH 

1. Sistem Perencanaan Administrasi Akademik 

Untuk memulai administrasi akademik, daftar mata pelajaran dapat dicocokkan dengan guru 

yang akan mengajar sebelum akhirnya akan emnghasilkan suatu penjadwalan mata pelajaran. 

Administrator dapat langsung mendapatkan hasil dari distribusi tersebut sehingga 

mempermudah pekerjaan. 

 

 
 

 

2. Sistem Penilaian Siswa 

Untuk sistem penilaian siswa, yang dapat melakukan pengisian hanya Guru yang mengajar mata 

pelajaran. Sistem penilaian telah disesuaikan dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

sehingga masing-masing guru dapat memasukkan deskripsi narasi dari mata pelajaran. Untuk 

menampilkan data penilaian dapat disesuaikan kembali dengan kebijaksaaan dari masing-

masign sekolah apakah ingin menampilkan data nilai akhir siswa maupun data juga 

menampilkan data nilai siswa setiap kali mengadakan test maupun tugas tertentu. Untuk contoh 

gambar dibawah ini, yang akan ditampilkan adalah nilai akhir dari ssiwa tersebut. 

 

 



 

 
 

3. Sistem Pencatatan Data Siswa 

Pihak sekolah memiliki data pribadi siswa secara lengkap dari histori kelas dari pertama siswa 

tersebut masuk sampai lulus, data orang tua maupun wali siswa, keterangan kesehatan, 

keterangan pendidikan, kegemaran siswa sampai dengan bimbingan dan konseling, Semua hal 

diatas dapat langsung dicetak oleh bagian administrasi sekolah apabila ada suatu keperluan.  

SISKO membantu bagia administrasi untuk melakukan pengarsipan data siswa secara akurat dan 

lengkap. 

 

 
 

4. Kalender Akademik 

SISKO membarikan fasilitas pada sekolah untuk merancang kelender akademik dengan langsung 

dilakukan pada kalender yang telah tersedia. Setiap kali user baik itu Guru maupun Karyawan  

setiap masuk Login akan langsung dapat melihat jadwal akademik sekolah. 

 
 

 

5. Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran 

Untuk mempermudah bagian Administrasi Kurikulum Sekolah, SISKO menyediakan fasilitas 



 

 
istimewa yang merupakan inti dari sistem kurikulum sekolah yaitu membantu dalam pembuatan 

penjadwalan mata pelajaran sekolah yang dapat diproses tidak lebih dari 10 menit. 

Administrator hanya akan memasukkan kodisi dari masing-masing guru yang akan mengajar baik 

itu dalam 1 minggu seorang guru dapat mengajar berapa jam, selain itu dapat juga melakukan 

pemesanan tempat dan penempatan hari libur masing-masing guru dalam 1 minggu masa 

mengajar. 

Setelah semua kondisi dimasukkan, sistem akan memproses semua data tersebut sehingga 

menghasilkan jadwal yang optimal dan dapat langsung dipakai karena sistem akan mendeteksi 

sehingga tidak aka nada jadwal yang bertumpukan satu dengan yang lainnya. 

 

 
 

 



 

 

SISTEM PERPUSTAKAAN 

1. Sistem Pemesanan Peminjaman Buku 

Pada sistem perpustakaan yang disediakan oleh SISKO dapat digunakan untuk on-line perpustakaan 

untuk jaringan intranet sekolah sehingga siswa dapat melakukan pengecekan terhadap buku yang 

hendak dipinjam maupun yang telah dipinjam. Siswa dapat melakukan pemesanan buku perpustakaan 

apabila buku tersebut telah dipinjam oleh siswa lainnya. Selain itu siswa dapat juga melihat langsung 

buku apa saja yang telah dipinjam dan tanggal transaksi peminjaman maupun pengembalian buku sudah 

tercantum disana bersamaan dengan jumlah denda oeminjaman buku apabila transaksi peminjaman 

buku tesebut relah melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

 

 
 

 

2. Sistem Katalog Buku Perpustakaan 

Untuk mempermudah pihak sekolah (guru dan karyawan) dan siswa untuk melihat buku-buku apa saja 

yang ada di perpustakaan sekolah, SISKO memberikan fasilitas untuk dapat melihat langsung catalog 

buku yang dimiliki perpustakaan. Pencarian buku yang diinginkan dapat diurutkan berdasarkan kategori 

tanggal masuk, no inventaris, judul buku, pengarang, penerbit maupun huruf dengan judul buku. Selain 

itu, ditampilkan pula status buku tersebut. 

 

 
 



 

 

SISTEM e-LEARNING PORTAL PALAPA 

1. Konektifitas SISKO dan PORTAL PALAPA menggunakan sistem token 

Token Palapa bisa di dapatkan setelah mendaftar sebagai member di Portal Palapa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menu Utama 

Menu Portal Palapa yang tampil di SISKO tampil lebih sederhana untuk mempercepat loading page 

dan efisiensi bandwidth, tapi dengan fungsi yang sama dengan mengakses Portal Palapa secara 

langsung. 

 
 

3. Buat Soal Quiz 

Guru dapat membuat Quiz Online Portal Palapa untuk tes Online para murid langsung dari menu kiri 

SISKO, data yang di input akan langsung tersimpan secara Online di Portal Palapa 

 



 

 
4. Tes Online 

Siswa dapat langsung mengerjakan soal tes Online Portal Palapa melalui SISKO, tidak harus login lagi 

ke sistem e-Learning Portal Palapa 

 
 

5. History Tes Online 

Tes Online yang sudah di kerjakan beserta score yang didapat dapat langsung di akses lewat menu 

History Tes Online yang ada di Modul e-Learning SISKO 

 
My Score 

 



 

 
6. Menu Teman 

Menu teman dapat langsung di akses melalui SISKO begutu pula jika ingin mengundang teman untuk 

bergabung maupun mem-broadcast pesan untuk teman-teman yang groupnya dapat di setting 

sesuai kebutuhan pengguna. 

 

 

SISTEM PEMANTAUAN SEKOLAH 

1. Kepala Sekolah dan Perkembangan Sekolah 

Kepala Sekolah dapat memantau langsung perkembangan Sekolah meliputi semua aspek baik itu 

dari Sistem Penerimaan Siswa Baru, Sistem Informasi Kurikulum, Perpustakaan, Kesiswaan, 

Kepagawaian, Inventaris. 

 
Data dalam bentuk Grafik juga ditampilkan seperti contoh diatas untuk data-data sebagai berikut: 

data PSB, Perkembangan Siswa Untuk Jurusan IPA dan IPS, Perkembangan Siswa Laku-laki dan 

Perempuan sampai dengan Perkembangan Rata-rata  Nilai Per Kelas. 

 

2. Data Statistik 

Kepala Sekolah dapat langsung melihat data statistic pertahun seperti data statistic login masing-

masing user (dalam hal ini Kepala Sekolah dapat memantau sejauh mana pada guru maupun 

karyawan aktif untuk terlibat dalam sisrem), data prestasi non akademik, peringkat sekolah, dan 

perolehan rata-rata nilai siswa paa Ujian Nasional. Semua ini dapat menjadikan bahan masukan bagi 

Kepala Sekolah untuk melihat perkembangan dari sekolah. 



 

 

 
Semua kebutuhan yang diinginkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kepala Sekolah dan 

kebijaksanaan dari pihak Sekolah. 

 

INTEGRITAS SISTEM 

 
SISKO feat Portal Palapa akan meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan dan mengurangi biaya 

operasional secara keseluruhan dan lebih unggul karena : 

a. Terintegrasi dengan Portal Palapa 

SISKO meskipun terinstall offline di jaringan LAN sekolah, tetap dapat terhubung dengan Sistem 

e-Learning Online Portal Palapa 

b. Modular 

Penyesuaian penyediaan modul yang digunakan sesuai kebutuhan sekolah dan dapat di request 

melalui mekanisme Request For Enhancement (RFE) 

c. Web base 

Diimplementasikan dalam jaringan intranet untuk SISKO dan dapat terkoneksi ke jaringan 

internet Portal PALAPA. 

d. Multi Platform 

Dapat diimplementasikan diberbagai sistem operasi : 

     1. Windows 

 2. Linux 

 3. Android 

 4. iOS dll 

e. Database  

 Menggunakan database terbaik untuk aplikasi basis Web: 

 - MySQL  

f. Arsitektur Client Server 

Mengurangi biaya installasi dan perawatan 

Mengatasi redundansi data (duplikat) 

g. Multi Browser 

Mozilla Firefox, Chrome, dll 

h. Auto Update 

Fitur auto update memungkinkan sekolah akan mendapat notifikasi dan melakukan update 

secara langsung apabila ada modul SISKO rilis terbaru yang siap di gunakan, dan proses update 

dapat segera dilakukan dengan 1x klik 

 



 

 

ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SISKO Feat PORTAL PALAPA 

SISKO feat Portal Palapa ini merupakan integrasi dari sistem-sistem yang secara ideal dikembangkan dalam suatu 

solusi Sistem Informasi Sekolah. 

 

1. Arsitektur 

Aplikasi tersebut dibagi menjadi 3 buah lapisan: 

Lapisan server basis data 

 Menyimpan dan membaca seluruh data secara terpusat 

Lapisan server aplikasi 

 Database connector : penghubung dengan server database 

 User authentication : melakukan autentifikasi atas pengguna sistem 

 Group dan rule management : mengatur hak akses dan fungsi tiap-tiap user 

 Sistem administration: mengatur variable-variable lingkungan agar memungkinkan sistem 

dapat berjalan 

 Process : modul yang melakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang ada 

 Graphics display : mengatur penampilan diagram dan grafik sesuai dengan data 

Lapisan server database dan lapisan server aplikasi 

Lapisan ini secara fisik terletak pada computer server, sedangkan lapisan antar   muka terletak pada 

setiap computer klien (pengguna). 

 

Keterkaitan antar sistem diatas dapat terlihat dari gambar-gambar berikut ini: 

 
 



 

 
2. Teknologi 

 Client 

Client mengakses Web Server menggunakan protocol HTTP melalui Web Browser, dalam hal 

ini adalah Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari dll. Aplikasi ini dijalankan di Web 

Browser. Bahasa utama yang digunakan dalam Browser adalah HTML (Hyper Text Markup 

Language) di kombinasikan dengan JavaScript jQuery untuk layout interface. 

 Server 

Sebagian besar pekerjaan pada aplikasi web diletakkan pada server. Web Server akan 

bertanggungjawab dalam menangani komunikasi dengan browser dalam hal ini Web Server 

yang digunakan adalah Apache Web Server. Server penghubung database akan 

menyebarkan informasi yang diinginkan oleh aplikasi. Dibutuhkan pemograman untuk 

memenuhi permintaan antara Web Server dan Database Server. Semua ini tidak akan terjadi 

tanpa sistem Web Server, bahasa pemrograman dan database server yang digunakan harus 

dapat bekerja baik dengan sistem operasi yang digunakan. 

 Sistem Operasi 

Sistem Operasi yang digunakan oleh server adalah windows NT/Windows 2000/LINUX. 

Sistem operasi ini mendukung script bahasa pemograman PHP yang digunakan untuk 

membangun web server. 

 Middleware 

Yang dimaksud dengan middleware adalahbahasa yg bekerja di web server untuk 

memberikan respon yang dating dari client. Dalam hal ini bahasa yang digunakan adalah 

PHP. 

 Relational Database 

Realtional Database Management System (RDBMSs) menyediakan layanan untuk 

menyimpan dan mengakses informasi yang kompleks. Format database yang digunakan 

adalah menggunakan MySQL. 

 
 

 



 

 

SECURITY (KEAMANAN) 

Aspek keamanan (security) merupakan salah satu aspek yang sering dipertanyakan dalam implementasi 

sebuah sistem informasi. Apalagi sistem yang akan dikembangkan di sekolah memiliki data yang sangat 

confidential. Untuk itu masalah keamanan perlu mendapatkan perhatian khusus. 

 

Fitur kemanan yang akan diterapkan pada sistem ini terbagi menjadi 3 kelompok bersadarkan fungsinya 

: 

1. Network Security : focus kepada media pembawa informasi/data, seperti jaringan computer. 

2. Computer Security : focus kepada computer (server, workstation, terminal) termasuk di dalamnya 

masalah yang berhubungan dengan Operating System. 

3. Application Security : focus kepada program aplikasi (software) dan database. 

 

Pengamanan disisi Aplikasi SISKO disiapkan menggunakan password terenkripsi sehingga jika user 

mengalami lupa password harus di reset. Password lama tidak dapat di restore karena metode enkripsi 

password yang digunakan adalah one way encryption jadi tidak dapat di dekrip.  

Sistem auto backup juga tersedia untuk menunjang keamanan data jika sewaktu-waktu terjadi masalah 

terhadap server SISKO.  

KEBUTUHAN PERANGKAT APLIKASI 

1. Network 

Seluruh komponen infrastruktur Teknologi Informasi Sistem Informasi Sekolah (SISKO) dihubungkan 

satu sama yang lain dengan sarana jaringan LAN (Local Area Network). Secara umum, jaringan 

komputer SISKO ini harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut: 

 Protokol jaringan intranet berbasis TCP/IP 

 Infrastruktur jaringan dapat dibagi-bagi (sharing) dengan infrastruktur jaringan yang sudah 

tersedia. 

 Pertukaran data antar Terminal Workstation umumnya bersifat terhubung langsung dan 

dapat diakses dengan login dan password setiap saat. 

2. Hardware 

Kebutuhan hardware secara keseluruhan untuk implementasi sistem ini, akan sangat bergantung 

pada banyaknya lokasi daerah pemilihan. Namun berikut kami sampaikan spesifikasi perangkat yang 

dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

 Perangkat Server Aplikasi 

 Perangkat Server Database (bisa jadi satu dengan server aplikasi) 

 Perangkat PC Workstation 

 Perangkat Printer 

 Perangkat Komunikasi 

3. Software  

Sesuai dengan semangat Open Source mengenai penggunaan Software pada aplikasi di Indonesia, 

disamping pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia, maka untuk Sistem Operasi kami 

kembangkan dalam Server berbasis Linux dan Microsoft Windows. Development Tools 

menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 5.xx. 

4. Koneksi Internet 

Konektifitas ke Portal Palapa hanya dapat dilakukan jika Server SISKO yang ada di sekolah juga 

terhubung dengan Jaringan Internet. Untuk itu koneksi internet di perlukan untuk memberi nilai 

tambah layanan kepada siswa melalui sistem e-learning Portal Palapa. Tapi jika saat ini sekolah 

belum terhubung dengan internet, SISKO tetap dapat di jalankan secara offline. 



 

 
 

KEUNTUNGAN DAN MANFAAT SISKO FEAT PORTAL PALAPA 

 
Penerapan SISKO feat Portal Palapa sangat menguntungkan sekolah dan yayasan  dalam upayanya 

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja sekolah. Oleh karena itu SISKO diciptakan untuk 

memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan dalam: 

 Penyimpanan dan pengolahan data siswa, staf, keuangan dan asset sekolah. 

 Analisis perkembangan kinerja siswa, guru, dan sekolah dari period eke periode 

 Penyediaan informasi tentang perkembangan studi siswa kepada Guru Wai dan Orang Tua 

 Penyedia informasi untuk mendukung pelaporan kepada Kantor Dinas Pendidikan yang terkait 

dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Badan Akreditasi Sekolah (BAS)  

 Pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan 

 Pengolahan perpustakaan termasuk katalogisasi buku-buku, penelusuran buku, proses 

peminjaman dan pengembalian buku, status keberadaan buku, dan penetapan jumlah denda 

 Penyediaan komunikasi yang berupa instant messaging kepada stakeholder-nya dengan 

memanfaatkan teknologi internet dan teknologi komunikasi nirkabel. 

 

SISKO DI MESIN PENCARI  

 
Posisi SISKO di mesin pencari saat ini berada di Top 10 (halaman 1) dengan kata kunci “Software Manajemen 

Sekolah”. Hal ini memungkinkan sekolah yang tertarik untuk menggunakan SISKO dapat langsung mencoba 

SISKO. Untuk lisensi SISKO dapat di request melalui link http://lisensi-sisko.kamadeva.com 
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