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Abstrak 

 
Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) adalah lembaga pemerintah  dibawah 

kementerian pendidikan di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BTIKP merupakan 

sebuah kantor yang salah satunya berada di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Sistem pengelolaan yang 

digunakan di dalam BTIKP sendiri saat ini masih dikerjakan secara manual dengan menggunakan buku kelola 

peserta, yang mana dengan cara seperti itu masih memberikan masalah kepada bagian pengelolaan yang sulit 

untuk mengolah dan mencari data peserta dengan mengecek satu persatu buku pengelolaan peserta. Pada 

aplikasi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk Menganalisa dan merancang infrastruktur 

aplikasi yang akan dibangun mengacu pada model waterfall, dengan tahapan analisis meliputi analisis sistem 

yang sedang berjalan dan analisis kebutuhan sistem, desain atau perancangan yang meliputi sistem permodelan 

menggunakan metode UML dan perancangan interface, untuk pembuatan program berbasis Web ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Hasil dari sistem ini yaitu dapat memproses penjadwalan dan pengelolaan data pelatihan seperti : Data 

Pendaftaran, Data Sekolah, Data Riwayat Kesehatan, Data Kamar, Data Huni Kamar, Data Tutor, Data Jadwal 

Pelatihan, Data Materi Pelatihan, Sertifikat Pelatihan, Kuesioner Peserta. Untuk penelitian selanjutnya bisa 

mengembangkan aplikasi tersebut sehingga dapat berbasis android dan dibutuhkan backup serta pemeliharaan 

sistem secara berkala sehingga sistem selalu terperbaharui. 
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Abstract 

The Education Information and Communication Technology Center (BTIKP) is a government agency 

under the ministry of education in Indonesia that has the task of carrying out government tasks in the field of 

information and communication technology in accordance with the provisions of laws and regulations. BTIKP is 

an office, one of which is located in the province of South Kalimantan. The management system used in the BTIKP 

itself is currently still being done manually using the participant management book, which in this way still causes 

problems for the management section which is difficult to process and find participant data by checking the 

participant management books one by one. This application uses data collection techniques in the form of 

interviews, observations, and literature studies to describe problems that occur in the field. As for analyzing and 

designing the application infrastructure to be built referring to the waterfall model, the analysis stages include 

analysis of the ongoing system and analysis of system requirements, design or design which includes modeling 

systems using the UML method and interface design, for making this Web-based program using PHP 

programming language and MySQL database. 

The result of this system is that it can process the scheduling and management of training data such as: 

Registration Data, School Data, Health History Data, Room Data, Room Occupancy Data, Tutor Data, Training 

Schedule Data, Training Material Data, Training Certificates, Participant Questionnaires. For further research, 



this application can be developed so that it can be based on Android and requires regular system backup and 

maintenance so that the system is always updated. 
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PENDAHULUAN 

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) adalah lembaga pemerintah dibawah 

kementerian pendidikan di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BTIKP merupakan 

sebuah kantor yang salah satunya berada di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.  

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, BTIKP menyelenggarakan fungsi: untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan 

karir para tenaga pendidikan guna mendapatkan hasil kinerja yang baik, efektif dan efisien. 

 

 

METODE 

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis melakukan 

beberapa metode-metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala 

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun 

wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eksan Muhtar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Balai Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan selatan. Dari hasil wawancara 

tersebut dapat mengetahui informasi yang lebih tentang sistem penjadwalan dan pengelolaan data pada 

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan.Studi 

Pustaka 

2. Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan memperhatikan fakta-fakta 

yang berkaitan dengan penjadwalan dan pengelolaan data pelatihan statistik yang ada pada Balai 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan. Obserevasi 

dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi sebelum dilakukan penelitian. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian pada Aplikasi Jadwal Pelatihan Statistik dan Pengelolaan Data Statistik Pada Balai 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web dapat agar 

memudahkan admin dan pseserta dalam mengetahui informasi yang terkait pada pelatihan dengan cepat dan 

akurat, serta menghasilkan kinerja yang optimal pada pegawai. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Sistem yang masih digunakan untuk penjadwalan dan pengelolaan data pelatihan di Balai Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dibuatnya sistem, Saat ini 

BTIKP masih menggunakan sistem manual yaitu dengan pencatatan untuk mendata penjadwalan dan pengelolaan 

data pelatihan masih dengan menggunakan buku besar dan aplikasi pengolahan kata sehingga pengelolaan 

membutuhkan waktu yang cukup lama bisa terjadi penumpukan data-data dan juga dengan penyimpanan secara 

manual dapat memungkinkan data  penjadwalan dan pengelolaan pelatihan yang sudah diinput bisa hilang, dan 

saat melakukan pencarian data pelatihan sangat memerlukan waktu karena dilakukan secara manual dan data 

pelatihan  tersebut tidak menjadi satu dokumen. 

 

Flowchart Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowchart sistem yang berjalan : 

 



 

Gambar 1. Flowchart Sistem Yang Berjalan 

 

Use Case Diagram  

Rancangan Use Case Diagram tentang interaksi yang terjadi antara aktor dari admin dan user untuk 

Sistem Aplikasi Jadwal Pelatihan Statistik dan Pengelolaan Data Statistik Pada Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 

 

  



 

 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

 

 

Class Diagram  

Sebuah alur yang menjelaskan jalannya database pada sebuah sistem Aplikasi Jadwal Pelatihan Statistik 

dan Pengelolaan Data Statistik Pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi 

Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 

  



 

Gambar 3. Class Diagram 

  



 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem  

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah halaman yang pertama muncul setelah membuka aplikasi, dari sini akan 

diperiksa apakah yang login adalah admin atau peserta, dan selanjutnya akan diarahkan pada menu yang 

sesuai. Login sangat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 

 

Gambar 4. Tampilan Form Login 

2. Tampilan Form Menu Utama 

Form menu utama adalah tampilan pertama yang muncul setelah User seperti Admin dan Peserta 

login. Tampilan utama ini juga terdapat pada setiap user atau pengguna aplikasi, perbedaan nya hanya terletak 

pada sub-sub menu didalamnya, hal ini disebabkan karena hak akses user atau pengguna yang berbeda-beda. 

 

 

Gambar 5. Tampilan Form Menu Utama Admin 

  



 

Gambar 6. Tampilan Form Menu Utama Peserta 

 

 

3. Tampilan Form Input Pendaftaran Peserta 

Form data Pendaftaran Peserta merupakan halaman admin untuk menginput data pendaftaran peserta 

pelatihan. Didalam halaman ini terdapat fungsi untuk menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

 

Gambar 7. Tampilan Form Input Pendaftaran Peserta 



 

4. Tampilan Form Input Riwayat Kesehatan  

Form input riwayat kesehatan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data kesehatan 

para peserta. Didalam halaman ini terdapat fungsi untuk mengedit data pada sistem aplikasi. 

 

 

Gambar 8. Tampilan Form Input Riwayat Kesehatan 

 

5. Tampilan Form Input Data Kamar 

Form input data kamar merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data kamar para 

peserta. Didalam halaman ini terdapat fungsi untuk mengedit data pada sistem aplikasi. 

 

 

Gambar 9. Tampilan Form Input Data Kamar 

 

6. Tampilan Form Input Huni Kamar 

Form data input huni merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data terdaftar. Didalam 

halaman ini terdapat fungsi untuk menambah data, mengedit data, mememanggil data master kamar, data 

yang sudah di input, tombol reset untuk mengembalikan data keawal sebelum melakukan pencarian, serta 

menghapus data pada sistem aplikasi. 

 



 

Gambar 10. Tampilan Form Input Huni Kamar 

 

7. Tampilan Form Input Sekolah 

Form data sekolah merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data sekolah. Didalam 

halaman ini terdapat fungsi untuk menambah data, mengedit data, melukan pencarian data yang sudah di 

input, tombol reset untuk mengembalikan data keawal sebelum melakukan pencarian, serta menghapus data 

pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 11. Tampilan Form Input Sekolah 

 

8. Tampilan Form Input Data Tutor 

Form data tutor merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data tutor. 

 

  



 

Gambar 12. Tampilan Form Input Data Tutor 

 

9. Tampilan Form Input Data Jadwal Pelatihan 

Form data jadwal pelatihan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data jadwal 

pelatihan. 

 

 

Gambar 13. Tampilan Form Input Data Jadwal Pelatihan 

 

10. Tampilan Form Input Data Materi Pelatihan 

Form data Materi Pelatihan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data materi 

pelatihan. 

 

 

Gambar 14. Tampilan Form Input Data Materi Pelatihan 



 

11. Tampilan Form Input Data Kuisioner 

Form data input Kuisioner merupakan halaman yang memiliki informasi terkait pertanyaan untuk 

para peserta. 

 

 

Gambar 15. Tampilan Form Input Data Kuisioner 

 

12. Tampilan Form Input Data User 

Form data user merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data hak akses user. 

 

 

Gambar 16. Tampilan Form Input Data User 

 

13. Tampilan Form Data Pendaftaran Peserta 



 

Gambar 17. Tampilan Form Data Pendaftaran Peserta 

 

14. Tampilan Form Data Riwayat Kesehatan 

Form data riwayat kesehatan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data riwayat 

kesehatan. 

 

 

Gambar 18. Tampilan Form Data Riwayat Kesehatan 

 

15. Tampilan Form Data Kamar 

Form data kamar merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data kamar. 

 

 

Gambar 19. Tampilan Form Data Kamar 



 

16. Tampilan Form Data Huni Kamar 

Form data huni kamar merupakan data huni kamar. 

 

 

Gambar 20. Tampilan Form Data Huni Kamar 

 

17. Tampilan Data Sekolah 

Form data sekolah merupakan data sekolah. 

 

 

Gambar 21. Tampilan Data Sekolah 

 

18. Tampilan Data Tutor 

Form data tutor merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data tutor. 

 



 

Gambar 22. Tampilan Data Tutor 

 

19. Tampilan Data Jadwal pelatihan 

Form data jadwal pelatihan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data jadwal 

pelatihan. 

 

 

Gambar 23. Tampilan Data Jadwal Pelatihan 

 

20. Tampilan Data Materi Pelatihan 

Form data Materi Pelatihan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data materi 

pelatihan. 

 

 

Gambar 24. Tampilan Data Materi Pelatihan 

 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil peneliti sebagai berikut :  

1) Mempermudah dalam kegiatan penjadwal dan pengelolaan data pelatihan pada Balai Teknologi 

Informasi dan komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan. 

2) Dapat mengelola data pelatihan  dengan baik dan dapat menghindari kesalahan pada penginputan data 

pendaftaran, hunian kamar, Penjadwalan dan sertifikat pelatihan dan memudahkan dalam pencarian data 

pendaftaran, hunian kamar, penjadwalan dan sertifkat pelatihan. 

3) Dapat memudahkan peserta melihat dan mendapatkan materi pada Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan 

sebagai berikut : 

1) Pengembangan aplikasi dengan memberikan penyesuaian kembali dengan fungsi yang akan 

dikembangkan kedepannya agar lebih memudahkan User yang berada diluar daerah. 

2) Untuk meningkatkan efisiensi aplikasi dikembangkan menjadi aplikasi yang online agar dapat 

memaksimalkan multi user yang terdapat pada aplikasi. 

3) Dibutuhkan Backup serta pemeliharaan sistem secara berkala sehingga sistem selalu terperbaharui dan 

data yang ada didalam sistem terjaga keamanannya. 
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