
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman yang serba modern dan teknologi informasi yang 

semakin cepat  berkembang sehingga menciptakan persaingan yang semakin ketat 

hampir seluruh aspek kehidupan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat 

akan mudah diproses segala bidang kerja dapat berjalan dengan cepat, seperti 

pengelolaan data menjadi informasi inilah dijadikan salah satu kelebihan dari 

kemajuan teknologi khususnya komputer. Komputer telah merambah ke dalam 

satu instansi ke instansi lain. Dalam setiap instansi selalu membutuhkan sistem 

yang dapat mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat kembali dan 

menyalurkan informasi. Dengan adanya komputer sebagai alat pengelolaan data, 

maka semua bidang komputer dalam suatu instansi dapat terkomputerisasi dan 

terintegrasi dengan baik dan hasil dari sistem informasi yang terkomputerisasi 

dapat mempunyai nilai yang lebih dari pada sistem yang diolah secara manual 

(Sundari, 2017). 

Balai Latihan Masyarakat (BALATMAS) Kementrian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 

BALATMAS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan penelitian 

dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan informasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI: 

PER 09/MEN/VI/2015, Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru semula adalah Unit 

Pelaksana Teknis dibidang Pelatihan Transmigrasi yang wilayah kerjanya 

mencakup Sumatera, berubah menjadi Balai Latihan Masyarakat dengan wilayah 

kerja  Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi dan 

Bengkulu  (www.BLM_Pekanbaru.Kemendesa.go.id, 2017). 

BALATMAS bersifat nasional dan memiliki beberapa program 

perencanaan diantaranya yaitu pertama dengan kegiatan sosialisasi dan promosi 

balai akan produk-produk yang dikembangkan oleh masyarakat, kedua yaitu 
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dengan peningkatan kapasitas SDM, ketiga yaitu pengumpulan data desa, daerah 

tertinggal, dan transmigrasi, keempat yaitu program pengembangan sarana 

kediklatan, kelima yaitu evaluasi pasca penyelenggaraan pelatihan, dan terakhir 

bimbingan pasca pelatihan. Dikarenakan hal tersebut BALATMAS menggunakan 

beberapa sistem untuk mendukung kinerja BALATMAS seperti sistem E-Monev 

untuk monitoring dan evaluasi, Sistem RKAKL untuk penganggaran pelatihan, 

dan Simat BNN yaitu sistem informasi input database barang milik negara. 

Kemudian ada sistem aplikasi Kemendesa Webmail yaitu sistem surat menyurat 

antara desa dan instansi.  

Pada pelatihan BALATMAS tahun 2016 telah melakukan pelatihan 

transmigrasi dengan total 19 jenis pelatihan diantaranya yaitu, pelatihan petugas 

pendamping, manajemen budidaya tanaman pangan, budidaya ikan air tawar, 

budidaya tanaman holtikultura, alsintan (alat dan mesin pertanian), pengolahan 

lahan tanpa bakar, dasar menjahit, biocyclo farming, budidaya ternak besar, 

pengolahan hasil pertanian, budidaya tanaman keras, integrasi sosial, sarana air 

bersih dan kesehatan lingkungan, ternak unggas, kerajinan tangan (handicraft), 

kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), kader kesehatan, pendampingan 

masyarakat adat, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam 1 angkatan 

pelatihan, memiliki maksimal 40 orang peserta dengan total peserta terdapat 1190 

orang yang mengikuti pelatihan. Panitia dari seksi penyelenggara 1-5 orang 

dengan total panitia 29 orang, dan pemandu seksi Penggerak Swadaya Masyarakat 

(PSM) 1-3 orang dengan total pemandu 19 orang. Pada tahun 2017 sesuai dengan 

perubahan yang dilakukan kementrian desa yaitu adanya refocusing menjadi 2 

jenis pelatihan BUMDES dan KPMD yang bertujuan untuk melakukan perbaikan 

kesenjangan antar desa karena adanya perbedaan hasil sumber daya alam dan 

sumber daya manusia pada masing-masing daerah. 

Dalam proses sebelum pelatihan, seksi program pengolahan data dan 

sistem informasi BALATMAS Pekanbaru melakukan sinkronisasi dengan dinas 

dan instansi terkait wilayah kerja pekanbaru terkait perencanaan penelusuran 

kebutuhan pelatihan atau disebut juga dengan Training Needs Assesment (TNA) 

untuk menentukan pelatihan yang dibutuhkan pada suatu desa yaitu dengan survei 
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ke desa yang akan dilakukan pelatihan, wawancara dan pengajuan quisioner untuk 

calon peserta terkait pelatihan yang akan dibutuhkan dengan waktu pelaksanaan 

TNA 5 hari. Setelah mendapat hasil dari TNA dan menetapkan pelatihan yang 

akan dilakukan, kemudian seksi penyelenggaraan BALATMAS Pekanbaru akan 

melakukan penjajakan untuk menetukan peserta maksimal sebanyak 40 orang 

dalam satu pelatihan dan lokasi untuk mengadakan pelatihan. Setelah dapat data 

dan informasi hasil dari penjajakan untuk pelatihan, kepala BALATMAS, kepala 

seksi program, koordinator PSM, kepala seksi penyelenggara dan yang melakukan 

penjajakan, akan mengadakan rapat untuk penetapan pelatihan baik itu peserta, 

pemandu atau penyampai materi pelatihan, panitia, waktu pelaksanaan dan lokasi 

pelatihan. Kemudian PSM akan membuat bahan ajar untuk pelatihan berupa 

modul. Setelah itu dilakukan pelatihan maksimal selama 7 hari, didalam pelatihan 

tersebut juga akan dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dari seksi 

program untuk menilai tingkat pengetahuan peserta dalam pelatihan dan untuk 

menilai kinerja dari panitia dan pemandu pada saat pelatihan. Setelah pelatihan, 

data selama pelaksanaan pelatihan akan di rekap dan dibuat menjadi laporan 

berbentuk buku.  

Pada saat ini belum pernah di lakukan pembuatan sistem informasi dalam 

pengelolaan data pelatihan masyarakat pada seksi penyelenggaraan pelatihan yang 

menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan rutinitas yang ada 

pada BALATMAS Pekanbaru. Dari proses tersebut menimbulkan beberapa 

masalah seperti: 

1. Dimulai dari hasil penjajakan sebelum dijadikan laporan yaitu berupa nama 

peserta, jenis kelamin, alamat peserta, nomor handphone peserta yang masih 

dituliskan dalam kertas blangko, setelah dirapatkan oleh BALATMAS hasil 

penjajakan beserta laporan perjalanan dinas akan dilampirkan berbentuk 

hardcopy dan tidak di masukkan ke dalam excel sehingga bagian seksi 

penyelenggaraan kesulitan dalam mendapatkan data-data dan informasi pada 

saat yang dibutuhkan. 

2. Setelah selesai pelatihan rekap data berupa (jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, 

tempat pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan; penyelanggara/panitia, pemandu, 
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penjajakan, peserta dan dana APBN) dimasukkan ke dalam excel tanpa 

database terstruktur. Sehingga bagian seksi penyelenggaraan kesulitan dalam 

memfilter data pelatihan secara keseluruhan karena memiliki banyak folder 

berisi file word dan excel. 

3. Pada saat bagian seksi program dan bagian seksi PSM membutuhkan data 

selama pelaksanaan pelatihan dari bagian seksi penyelenggara untuk membuat 

pelaporan, seksi program dan seksi PSM akan berbagi data tersebut dengan 

menggunakan flashdisk, sehingga adanya keterbatasan dalam berbagi data yang 

dibutuhkan. 

4. Dari data hasil pelaporan dalam satu angkatan seperti sertifikat untuk peserta, 

biodata peserta, data alumni pelatihan untuk satu pelatihan tertentu yang masih 

menggunakan kertas tercecer dan tidak ditemukan lagi, sehingga pihak seksi 

penyelenggara harus melihat kembali data hasil penjajakan dan rekap alumni 

sebelumnya. Akibatnya rentan terjadi kehilangan data pelaporan hasil 

pelatihan. 

Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem informasi 

pengelolaan pelatihan masyarakat untuk mempermudah seksi penyelenggaraan 

BALATMAS dalam pengelolaan data dan informasi pelatihan masyarakat, baik 

dalam penyimpanan data pelatihan dan berbagi data pelatihan pada seksi yang 

terkait pelatihan seperti seksi PSM dan seksi program pengolahan data sistem 

informasi. 

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam membangun sistem informasi 

pengelolaan pelatihan masyarakat yaitu dengan menggunakan metode waterfall 

dalam pengembangan sistem, dan Object Oriented Anaysis and Design (OOAD) 

dalam analisa dan perancangan sistem serta beberapa tools yang digunakan dalam 

perancangan yaitu use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity 

diagram.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil judul penelitian 

Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Pelatihan Masyarakat Studi Kasus 

Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu bagaimana cara membangun sistem informasi 

pengelolaan pelatihan masyarakat. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru pada bagian 

seksi penyelenggaraan.  

2. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah Waterfall. 

3. Analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode OOAD 

(Object Oriented Analysis And Design). 

4. Tools perancangan sistem informasi menggunakan pemodelan UML 

(Unifield Modelling Languange) yang digunakan yaitu: 

a. Use case diagram 

b. Class diagram 

c. Sequence diagram 

d. Activity diagram 

5. Tahapan pengujian menggunakan Blackbox dan User Acceptance Testing.  

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu pihak Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dalam 

mengelola data pelatihan. 

2. Untuk membantu bagian seksi penyelenggaraan memfilter dan berbagi data 

pelatihan. 

3. Untuk membantu bagian seksi PSM dan bagian seksi Program Pengolahan 

Sistem Informasi dalam melihat data pelatihan yang diperlukan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memudahkan pihak Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dalam 

meningkatkan kinerja untuk membantu pembangunan desa. 
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2. Memudahkan bagian seksi penyelenggaraan dalam mengelola data 

pelatihan. 

3. Memudahkan bagian seksi PSM dan bagian seksi Program Pengolahan 

Sistem Informasi dalam melihat data yang diperlukan.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporan, maka 

dikemukakan dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan 

yang utuh: 

BAB I . PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dengan berbagai 

defenisi dan penjelasan pustaka-pustaka yang dijadikan referensi dalam 

penyusunan penelitian. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tahap dari perencanaan hingga tahap akhir yaitu tahapan 

dalam pembuatan laporan penelitian sampai tahapan kegiatan dalam 

penelitian. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan mengenai analisa sistem lama dari pelatihan Balai Latihan 

Masyarakat Pekanbaru dan perancangan sistem usulan yang akan 

dibangun. 

BAB V.  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menjelaskan implementasi dan pengujian dari hasil analisa dan 

perancangan sistem informasi pengelolaan pelatihan masyarakat pada 

Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang telah dibuat dan 

diteliti. 


