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ABSTRAK 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu cara meningkatkan kompetensi aparatur 

yang berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk itu melalui Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi para pelaksana dan pejabat 

dengan program-program Diklat Teknis, Manajemen Pemerintahan dan Fungsional. Pada 

pelaksanaannya di Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan 

Selatan, proses administrasi selama ini dilakukan dengan semi manual, dimana permintaan dan 

pendaftaran calon peserta diklat dilakukan secara manual. Sedangkan untuk administrasi data 

peserta maupun lulusan proses diklat masih belum memaksimalkan sebuah sistem informasi.  

Telah dirancang sebuah aplikasi mengenai pendidikan dan pelatihan berbasis web yang 

mengambil sumber dari proses diklat yang ditetapkan pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Proses perancangan yang dilakukan berbasis 

WEB yang tersusun atas proses analisa kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, kebutuhan 

fungsional,  dan usecase. Hasil dari tulisan ini adalah sebuah prototipe aplikasi penjadwalan, 

pendaftaran serta digitalisasi kegiatan berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

automasi pendaftaran serta administrasi hasil diklat yang telah dilaksanakan. Aplikasi ini juga diuji 

menggunakan uji black box yaitu menguji perangkat lunak dari segi fungsional. 

Kata Kunci : Aplikasi, Diklat,WEB, PHP, MySQL , Black Box  

 

ABSTRACT 

Education and training is one way to improve the competence of the apparatus who act as 

state servants and public servants. For this reason, the Regional Education and Training Agency 

continues to strive to improve the competence of implementers and officials with Technical, 

Governmental and Functional Education and Training programs. In its implementation at the 

Regional Resource Development Agency (BPSDMD) of South Kalimantan Province, the 

administrative process so far has been carried out semi-manually, where requests and registration 

of prospective training participants are carried out manually. Meanwhile, the data administration 

of participants and graduates of the training process has not yet maximized an information system. 

An application for web-based education and training has been designed that takes 

resources from the training process set at the Regional Resource Development Agency (BPSDMD) 

of South Kalimantan Province. The design process is based on WEB which is composed of the 
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process of analyzing data requirements, interface requirements, functional requirements, and use 

cases. The result of this paper is a prototype application for scheduling, registration and digitizing 

web-based activities that can be used to automate the registration process and the administration 

of the results of the training that has been carried out. This application is also tested using a black 

box test, namely testing the software in terms of functionality. 

Keywords: Application, Training, WEB, PHP, MySQL, Black Box 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu cara meningkatkan kompetensi aparatur 

yang berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam melaksanakan perannya dan untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, aparatur pemerintah perlu memiliki 

kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya, baik pada ranah kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah  terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi para pelaksana dan pejabat dengan 

program-program Diklat Teknis, Manajemen Pemerintahan dan Fungsional. Setelah mengikuti 

Diklat Teknis, Manajemen Pemerintahan dan Fungsional, peserta diklat diharapkan mengalami 

sebuah perubahan perilaku kerja ke arah yang lebih baik. 

Adanya proses pendaftaran diklat hingga laporan pelaksanaan hasil diklat oleh panitia 

penyelenggara yang dilaksanakan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, membuat  proses pelaksanaan diklat 

dilaksanakan dengan waktu yang panjang dikarenakan arus pendaftaran hingga pelaksananaan 

harus melalui tahap birokrasi yang panjang sehingga terkadang memakan banyak waktu dan 

tenaga dalam prosesnya. Disamping itu juga terdapat keluhan para peserta diklat yang terkadang 

mendapatkan informasi yang kurang update dikarenakan tidak adanya sebuah sistem informasi 

atau aplikasi khusus untuk proses pelaksanaan diklat tersebut. Belum lagi penyusunan hasil 

pelaksanaan diklat yang seharusnya dapat dilaporkan dengan cepat menjadi lambat dikarenakan 

terkadang terdapat penyusunan hasil laporan yang kurang sesuai dengan data sebenarnya 

dikarenakan terdapatnya kekeliruan dalam hasil penyusunan laporan. Untuk itu solusinya adalah 

diperlukan adanya sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola proses pelaksanaan diklat 

secara online agar memudahkan dalam proses pelaksanaan diklat hingga proses pelaporan hasil 

pelaksanaan diklat. Dimana didalam aplikasi tersebut dirancang dari proses pendaftaran peserta 

secara online, informasi penjadwalan, pemberian materi dan penilaian hingga proses rekapitulasi 

pelaporan hasil kegiatannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud utnuk membuat aplikasi diklat 

online sebagai solusinya. Peneliti bermaksud  memanfaatkan teknologi untuk membantu proses 

pelaksanaan diklat agar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu peneliti ingin mengangkat 

kasus dengan judul “Aplikasi Penjadwalan, Pemdaftaran Diklat Online dan Digitalisaasi Hasil 

Kegiatan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan”. 

 

METODE 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya adalah sebgai 

berikut : 

1. Observasi  

Pada teknik obervasi ini, langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati langsung 

proses pelaksanaan diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Daerah 



Provinsi Kalimantan Selatan dan mencatat kekurangan proses kerja yang sudah di amati 

tersebut. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada pihak 

pegawai atau yang berwenang mengenai proses kerja yang dilakukan dari awal proses 

pelatihan hingga pelaporan pelaksanaan diklat.  

3. Studi Dokumentasi  

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang 

terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada proses kerja di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi diklat PNS ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman web PHP 

serta database MySQL. Program ini berisi subsistem mulai dari input pendaftaran peserta hingga 

komponen lainnya yang mendukung program. Prosedur merupakan urutan kegiatan yang tepat dari 

tahapan-tahapan yang menerangkan mengenai proses apa yang dikerjakan, siapa yang 

mengerjakan proses tersebut, bagaimana proses tersebut dapat dikerjakan dan dokumen apa saja 

yang terlibat. Berikut adalah tahapan-tahapan aliran sistem yang sedang berjalan di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :  

1) Peserta mendaftar ke lokasi pelaksanaan diklat kemudian peserta didata secara manual 

2) Setelah itu peserta akan dihubungi melalui telepon mengenai pelaksanaan.  

3) Peserta melaksanakan diklat tanpa mengetahui siapa pemateri terlebih dahulu 

4) Setelah pelaksanaan diklat selesai, peserta akan diberikan sertifikat setlah pelaksanaan 3 

bulan setelahnya. 

Adapun sistem usulan baru yang diusulkan yaitu : 

1) Peserta mendaftar secara online melalui system 

2) Memvalidasi data peserta 

3) Peserta dapat melihat pemateri dan materi yang akan dipelajari melalui system 

4) Setelah selesai pelaksanaan, peserta akan menjawab soal evaluasi dari system dan akan 

langsung mendapatkan nilai dan sertifikat yang dicetak oleh sistem. 

Pada Sistem yang dibuat ini adalah untuk memudahkan proses kerja dari admin, peserta 

diklat, dan pemateri dari proses pendaftaran hingga pasca diklat. Maka berikut ini adalah usecase 

diagram dari sistem yang akan dibuat.  

 
Gambar 1 Usecase Diagram 



 

Adapun output yang dihasilkan oleh aplikasi adalah sebagai berikut: 

1) Halaman Pendaftaran Online 

Halaman pendaftaran online merupakan halaman yang digunakan untuk pendaftaran online 

diklat. 

 
Gambar 2 Halaman Pendaftaran Online 

2) Halaman Login 

Halaman login adalah halaman yang digunakan seluruh level akses untuk masuk ke halaman 

aplikasi. Halaman login ini divalidasi oleh sistem berdasarkan level pengguna akun.  

 
Gambar 3 Halaman Login 

3) Halaman Beranda 

Halaman beranda merupakan halaman yang tampil setelah di proses dari halaman login. 

 
Gambar4 Halaman Beranda 



4) Halaman Menu Data Pendaftar Diklat 

Halaman menu data diklat peserta adalah yang berisi data informasi calon peserta diklat yang 

mendaftar secara online. Pada halaman ini, admin akan diminta untuk mengaccept terlebih 

dahulu agar peserta memiliki hak akses untuk login. 

 
Gambar 5 Halaman Menu Data Pendaftar Diklat 

5) Halaman Menu Data Diklat 

Halaman menu data diklat adalah halaman untuk informasi diklat yang akan dilaksanakan di 

BPSDMD Kalsel. Pada halaman ini, admin dapat menambah, mehapus, dan meedit data. 

 
Gambar 6 Halaman Menu Data Diklat  

6) Halaman Menu Data Pemateri 

Halaman menu data pemateri adalah halaman untuk melihat informasi data materi pengajar 

diklat. Pada halaman ini, admin dapat menambah, mehapus, dan meedit data. 

 
Gambar 7 Halaman Menu Data Pemateri  



7) Halaman Menu Materi Pelatihan 

 
  Gambar 8 Halaman Menu Data Materi 

8) Halaman Menu Data Digitalisasi 

Halaman input data digitalisasi adalah halaman untuk menambahkan data hasil scan atau 

berkas – berkas dokumen untuk di backup kedalam halaman aplikasi. 

 
Gambar 9 Halaman Menu Data Digitalisasi 

9) Halaman Input Data Honor 

Halaman input data honor adalah halaman untuk menambahkan data honor. 

 
Gambar 10 Halaman Menu Data Honor 

 

 



10) Halaman Menu Data Peserta 

Halaman meneu data pesertaadalah halaman untuk menambahkan data peserta diklat secara 

offline. 

 
Gambar 11 Halaman Data Peserta 

11) Halaman Input Jadwal Diklat 

Halaman input jadwal diklat adalah halaman untuk menambahkan jadwal pelaksanaan diklat. 

 
Gambar 12 Halaman Jadwal Diklat 

12) Halaman Foto Kegiatan 

Halaman foto kegiatan adalah halaman untuk menambahkan dokumentasi. 

 
Gambar 13 Halaman Foto Kegiatan 



13) Halaman Menu Absen 

Halaman ini merupakan tempat peserta untuk melakukan absensi kehadiran. 

 
Gambar 3.7.14 Halaman Menu Absen peserta 

Adapun output dari antarmuka keluaran system adalah sebagai berikut : 

1) Laporan Data Peserta 

Laporan data peserta ini merupakan kumpulan informasi laporan peserta yang mendaftar 

pelatihan dan telah diverifikasi oleh pihak BPSDMD sebagai peserta diklat. 

 
Gambar 15 Laporan Data Peserta 

2) Laporan Absensi Peserta 

Laporan absensi peserta ini merupakan kumpulan absensi peserta selama pelaksanaan diklat 

di BPSDMD. 

 
Gambar 16 Laporan Absensi Peserta 

 



3) Laporan Penilaian Peserta 

Laporan penilaian peserta merupakan laporan yang berisi mengenai penilaian terhdap peserta 

yang telah selesai mengikuti diklat. 

 
Gambar 17 Laporan Penilaian Peserta 

4) Laporan Kelulusan  

Laporan kelulusan merupakan laporan yang berisi mengenai informasi kelulusan peserta yang 

dapat dicetak berdasarkan status peserta tesebut, baik peserta yang lulus ataupun tidak. 

 
Gambar 18 Laporan Kelulusan Peserta 

5) Laporan Honor Pemateri 

Laporan honor pemateri merupakan laporan honor yang diberikan untuk pemateri yang telah 

menjadi mentor selama pelaksanaan diklat berlangsung. 

 
Gambar 19 Laporan Honor Pemateri 



6) Laporan Foto Kegiatan 

Laporan foto kegiatan merupakan laporan informasi dokumentasi kegiatan yang sedang 

berlangsung selama proses pelatihan. 

 
Gambar 20 Laporan Foto Kegiatan 

7) Laporan Jadwal Diklat 

Laporan jadwal diklat ini merupakan informasi laporan jadwal diklat yang dilaksanakan 

berdasarkan jadwal materi yang akan diberikan kepada peserta. 

 
Gambar 21 Laporan Jadwal Diklat 

8) Sertifikat Peserta diklat 

Sertifikat peserta diklat merupakan bukti fisik peserta diklat yang telah mengikuti proses 

pelaksanaan diklat. 

 
Gambar 22 Sertifikat Peserta Diklat 



PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Membantu peserta agar mudah dalam proses pendaftaran dimana pendaftaran dapat 

dilaksanakan secara online melalui sistem. 

2. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai jadwal kegiatan yang dapat diakses langsung 

melalui sistem. 

3. Mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses pembuatan laporan sehingga 

menghasilkan laporan yang akurat.Sebagai sarana untuk memudahkan penginputan dan 

pengolahan data permintaan uji laboratorium ke dalam sistem informasi yang terstruktur. 

Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran untuk 

penyempurnaan penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Perlu adanya pengembangan dari system untuk notifikasi pemberitahuan pendaftaran melalui 

sms atau email. 

2. Pengembangan aplikasi mobile akan sangat bermanfaat. 
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