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ABSTRAK 

 

Alumni dari BLK Provinsi Kalimantan Selatan tersebar diberbagai daerah hal ini perlu pengelolaan 

sebagai bentuk monitoring yang merupakan bagaian pemasaran BLK. Pengelolaan data alumni masih dilakukan 

dengan cara manual dan pengolahan data masih menggunakan Microsoft excel  sehingga tidak terkelola dengan 

baik pendataanya. Selain itu siswa yang telah lulus terkendala dalam melaporkan status kerja karena letak tempat 

kerja siswa dan BLK terkadang cukup jauh.  

Oleh karena perlu dibuat sebuah sistem aplikasi berbasis web yang dapat diakses dimana saja agar lebih 

efektif dan efisien dalam mengelola data siswa. Dalam pembuatan website sistem informasi alumni ini 

menggunakan metode pengamatan dengan mengamati langsung kegiatan monitoring aluni, metode wawancara 

terhadap staff, sehingga dihasilkan sistem yang mampu mengelola data alumni mulai dari profil alumni, status 

kelulusan, status pekerjaan, detail perusahaan tempat kerja dan jenis pekerjaan alumni setelah pelatihan di BLK . 

Sistem dibuat dengan bahasa pemograaman PHP dengan menggunakan framework codeigniter Untuk selanjutnya 

program dapat dikembangkan dengan cross platform agar dapat diakses lewat ponsel android. 
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ABSTRACT 

 

Alumni from the BLK of South Kalimantan Province are scattered in various regions. This requires 

management as a form of monitoring which is part of the BLK's marketing division. Alumni data management is 

still done manually and data processing is still using Microsoft Excel so that the data collection is not well 

managed. In addition, students who have graduated are constrained in reporting their work status because the 

location of the students' workplaces and BLK is sometimes quite far away. 

Therefore, it is necessary to create a web-based application system that can be accessed anywhere in 

order to be more effective and efficient in managing student data. In the creation of this alumni information system 

website using observation methods by observing directly the monitoring activities aluni, interview methods to 

staff, so that a system is produced that is able to manage alumni data ranging from alumni profile, graduation 

status, employment status, details of workplace companies and types of alumni jobs after training at BLK. The 

system is made with PHP programming language using codeigniter framework For further programs can be 

developed with cross platform to be accessible via android phone 
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PENDAHULUAN 

 

BLK (Balai Latihan Kerja ) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan balai pelatihan kerja dibawah 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan yang bertugas melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat 

Kalimantan Selatan khusunya  dengan dasar hukum Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008. BLK Provinsi 

Kalimantan Selatan beralamat di Jl. Ir PM Noor Km 1,5 Sei Ulin , Banjarbaru. 

BLK Provinsi Kalimantan Selatan memiliki berbagai kejuruan diantaranya kejuruan Bisnis Manajemen, 

TIK, Elektonika, Listrik, Las, Garmen, Tata Rias, Otomotif dan Manufaktur. 

Saat ini BLK Provinsi Kalimantan Selatan memilikki sekitar 50 karyawan , dimana 25 adalah PNS aktif 

terdiri dari Staff dan Instruktur , serta 25 tenaga kontrak. Berikut ini adalah struktur organisasi BLK 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari BLK Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut 

 

Kepala Balai Latihan Kerja
 

Kasubag TU
 

Kasi Pendidikan dan pelatihan
 

Kasi Pemasaran
 

Kelompok Jabatan Fungsonal

 

Staff Pemasaran

 
Staff Pelatihan

 
Staff TU

 

 
Gambar 1 Struktur Organisasi BLK 

 

Dalam melakukan pelatihan merupakan bentuk kerjasama pelayanan dari bagian pelatihan, 

keinstrukturan dan bagian pemasaran, dimana untuk bagian kepelatihan adalah melakukan pendaftaran, 

meyeleksi siswa hingga pembuatan sertifikat pelatihan, untuk bagian keinstrukturan adalah melatih 

siswa dan pada bagian pemasaran adalah melakukan monitoring siswa setelah lulus dari pelatihan  

Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan sertifikat pelatihan.  

Pada bagian Pemasaran salah satu bentuk pelayanan adalah monitoring alumni yang bekerja 

maupun belum bekerja setelah pelatihan, hal ini perlu dioptimalkan karena untuk merencankan 

pelatihan kedepan yang merupakan salah satu bentuk TNA (Training Need Analysis) dan indikator 

kinerja BLK dalam melakukan pelatihan. Dimana bentuk monitoring tersebut adalah menghitung 

jumlah siswa yang bekerja maupun yang belum bekerja , serta mengumpulkan data dimana siswa 

bekerja dan jenis pekerjaan yang diperoleh siswa , hal ini bukan hanya diperlukan sebagai laporan ke 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu 

pelayanan lainya untuk siswa adalah pengambilan sertifikat pelatihan dimana sebelum mengambil 

sertifikat siswa diharuskan membuat surat pengajuan terlebih dahulu setelah itu petugas baru 

mengambilkan sertifikat pelatihan terkadang hal ini sangat memakan waktu untuk siswa bahkan siswa 

harus beberapa kali datang ke BLK karena sertifikat yang dimaksud belum tercetak atau belum 

ditandatangani, hal ini menjadi kurang efektif waktu untuk siswa.  

Saat ini betuk monitoring alumni pada BLK Provinsi Kalimantan selatan masih sebatas 

pencatatan dengan menggunakan Microsoft excel. Dimana setiap alumni ketika ingin mengambil 

sertifikat setelah magang atau telah bekerja manidiri akan diwawancara dan mengisi form apakah sudah 

bekerja atau belum. Hal ini kurang efisien alumni harus datang dengan mengisi form lalu staff pelatihan 

memindahkannya kedalam bentuk Microsoft Excel . Apabila alumni yang datang sangat banyak maka 

perlu waktu lama untuk mengisi form dan mencatat ke Microsoft excel sehingga perlu dua kali 



pengerjaan untuk memeriksa dan merekap pada Microsoft Excel maka dari itu perlunya sistem 

informasi untuk memudahkan monitoring serta mempercepat laporan alumni BLK provinsi Kalimantan 

Selatan yang bekerja dan tidak bekerja, data yang ada pun dapat diolah untuk kegiatan dalam 

merencanakan TNA (Training Need Analys). Kedala lain dengan sistem manual siswa setelah lulus 

pelatihan tidak melapor karena letak BLK jauh dari domisili. Sehingga fungsi dari monitoring dan 

pengumpulan data terganggu. 

Dari laporan-laporan bagian pemasaran tersebut nantinya akan dilaporkan ke kepala Balai dan 

bagian Program BLK provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk kinerja BLK dalam satu tahun 

Anggaran.  

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan sistem informasi alumni berbasis web 

diantaranya adalah penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni 

Berbasis Codeigniter Php Framework”, Alcianno G. Gani (2018). “Sistem Informasi Pelacakan Data 

Alumni Jurusan Manajemen Informatika Iain Batusangkar Berbasis Web” (Rahmi, Septiana, Marlion, 

& Hidayat, 2017). “Sistem Informasi Alumni Program Studi Teknik Informatika Stmik Nurdin Hamzah 

Berbasis Web” Al Amin, Sukma Puspitorini, Fery Purnama (2018) 

Menurut (Gani, 2018), Pengelolaan data alumni yang masih menggunakan cara dokumen cetak, 

mengakibatkan pengelolaan data belum dapat dilakukan dengan cepat dan masih sering terjadi 

kesalahan serta sulit untuk diperbarui. Permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan suatu metode yang 

sedang berkembang yaitu sistem pemrograman. salah satunya dengan perangkat lunak.  

Menurut (Rahmi, Septiana, Marlion, & Hidayat, 2017) Perguruan tinggi Institut Agama  Islam Negeri 

(IAIN) Batusangkar setiap tahunnya telah menamatkan banyak mahasiswa, salah satunya adalah 

jurusan Manajemen Informatika. Lulusan yang dihasilkan oleh jurusan Manajemen Informatika saat ini 

telah tersebar di berbagai kota yang ada di Indonesia dan sebagian dari mereka telah mendapatkan 

pekerjaan. Namun data alumni belum terkelola dengan baik, sehingga masih dilakukan pengumpulan 

data secara manual. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka perlu dibuat sistem informasi Alumni di BLK Provinsi 

Kalimantan Selatan dengan judul penelitian “ SISTEM INFORMASI ALUMNI BALAI LATIHAN 

KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERBASIS WEB DENGAN CODEIGNITER” 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun  metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di bagaian pemasaran BLK Provinsi Kalimantan Selatan . 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada staff  

bagian pemasaran bagaimana proses pengelolaan data alumni 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal 

ilmiah, situssitus di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

2. Perancangan Perangkat Lunak 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah 

satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap 

berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah Ini:  



 
Gambar 2 Langkah-Langkah Model Waterfall 

1. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap  

kemudian kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang 

akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan 

selesai dikumpulkan secara lengkap. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji 

baik secara unit.  

4. Integration and Testing 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (sistem testing) 

5. Deployment of Sistem 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya.  

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Tampilan Aplikasi 

Pada bagian ini adalah tampilan antar muka dari sistem informasi yang telah dibuat sebagai berikut : 

1.1 Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

1. Halaman Login 

 

 



Gambar 3  Halaman Login 

 

2. Halaman cek NIS 

 

 
Gambar 4 Halaman Cek NIS 

 

3. Halaman form registrasi member untuk siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 form registrasi 

 

4. Halaman Form Kejuruan 

 
 

Gambar 6 Form Kejuruan 

 

5. Halaman Form Pelatihan 

 



 
Gambar 7 Form Pelatihan 

 

6. Halaman Form Siswa 

 

 
Gambar 8 Form Siswa 

 

7. Halaman Form Informasi 

 

 
 

Gambar 9 Form Informasi 

 

8. Halaman Form Pengajuan Surat Pengambilan Sertifikat 

 



 
 

Gambar 10 Form Pengajuan Pemangambilan Sertifikat 

 

9. Halaman Form Pekerjaan 

 

 
 

Gambar 11 Form Pekerjaan Siswa 

 

 

2. Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 

1. Halaman Dashboard Admin 

 
 

Gambar 12  Dashboard Admin 

 

2. Halaman Menu Master Data  Kejuruan 



 
 

Gambar 13 Master Data Kejuruan 

 

3. Halaman Master data pelatihan 

 

 
 

Gambar 14 Master Data Pelatihan 

4. Halaman Master data siswa 

 

 
 

Gambar 15 Master Data Siswa 

 

5. Halaman Informasi Email Terkirim 

 



 
 

Gambar 16 Informasi Email Yang Telah Terkirim 

 

6. Halaman Informasi Umum Alumni 

 

 
 

Gambar 17 Informasi Alumni 

7. Halaman Laporan Kejuruan 

 
Gambar 18 Laporan Kejuruan 



8. Halaman Laporan Pelatihan  

 

 
 

Gambar 19 Laporan Pelatihan 

9. Halaman Laporan Siswa 

 

 
 

Gambar 20  Laporan Kelulusan Siswa 

 

 

10. Halaman Laporan Jenis Pekerjaan Alumni 

 

 
Gambar 21  Laporan Jenis Pekerjaan Alumni 



 

11. Laporan Status Pekerjaan Alumni Dan Tempat Kerja 

 

 
 

Gambar 22 Laporan Status Pekerjaan Alumni Dan Tempat Kerja 

 

12. Laporan Jumlah Alumni Bekerja dan Tidak Bekerja tiap kejuruan  

 

 
Gambar 21 Laporan Jumlah Alumni Bekerja dan Tidak Bekerja 

 

13. Laporan Sertifikat Yang Telah Diambil 

 

 
 

Gambar 22 Laporan Sertifikat Yang Telah Diambil 

 



14. Laporan Alumni Yang Registrasi 

 

 
 

Gambar 23  Laporan Alumni Yang Telah Registrasi Sistem 

 

15. Profil Alumni Balai Latihan Kerja  

 

 
 

Gambar 24 Profil Alumni Balai Latihan Kerja 

 

16. Profil Alumni Balai Latihan Kerja Sebelum Cetak 

 

 
 

Gambar 25 Profil Alumni Cetak 

 



17. Halaman Pengajuan Sertifikat Oleh Siswa 

 

 
 

Gambar 25 Pengajuan sertifikat oleh siswa 

 

PENUTUP 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem informasi alumni BLK Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendokumentasikan data profil 

siswa setelah lulus 

2. Sistem Informasi Alumni BLK Provinsi Kalimantan Selatan dapat medokumentasikan data pekerjaan 

siswa setelah lulus 

3. Sistem Informasi Aluni BLK dapat diakses oleh siswa yang telah lulus dimanapun berada 

4. Pelaporan data serapan siswa dapat dibuat dengan mudah oleh admin 

5. Sistem Informasi Alumni BLK Provinsi Kalimantan Selatan membuat pengambilan sertifikat lebih 

efisien karena siswa dapat mengajukan pengambilan dan terjadwalkan pengambilan sertifikatnya. 

Dari penelitian diatas sistem juga masih memiliki kekurangan sehingga kedepan saran untuk perbaikan sistem 

sebagai berikut : 

1. Sistem dapat dibuat cross platform sehingga dapat digunakan untuk android dengan lebih baik 

2. Perlu diberikan pemberitahuaan kelulusan dengan SMS Gateway selain email notifikasi 

3. Pemberitahuan jadwal pengambilan kelulusan perlu diberikan notifikas 
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