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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah

kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang

dikembangkan oleh BKKBN untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi

dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta

kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja adalah nama generik. Untuk

menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK

Remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai

dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.

PKBR adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja,

yaitu Remaja yang berprilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR

(Sexualitas, Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai

perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia

Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman

sebayanya.

Dinas BP2KB kota Pariaman pada saat ini merupakan salah satu koordinator

kegiatan konseling buat remaja yaitu PIK Remaja, yang mana di sini Dinas

BP2KB Kota Pariaman akan memonitoring seluruh kegiatan PIK-R yang berada

pada wilayah kota pariaman, disini peserta kegiatan PIK-R ada daribeberapa

tingkatan yaitu dari tingkat SMP,SMA,SMK,AKBID maupun Karang Taruna

sekalipun.

Pada kegiatan PIK-R ini dinas BP2KB Kota Pariaman bertugas

memonitoring segala kegiatan yang telah di susun tiap tahunnya, kegiatan

monitoring ini dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang

pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai

dengan apa yang telah direncanakan. kegiatan ini yaitu seperti kegiatan rutin tiap

minggunya dilingkungan PIK-R, aktifitas bersifat penyadaran (KIE) dalam PIK-

R, melakukan konseling PIK-R, penggunaan media cetak (majalah dinding,
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leaflet, poster) yang menarik tentang kegiatan PIK-R dan kegiatan- kegiatan

kreatif remaja lainnya tentang PIK-R yang nantinya akan di nilai dan di

monitoring oleh dinas BP2KB Kota Pariaman, Selanjutnya temuan-temuan hasil

monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah

program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian

atau tidak.

Untuk dapat memonitoring apakah segala kegiatan berupa yang telah disusun

berjalan sesuai rencana maka dinas BP2KB Kota Pariaman melakukan kunjungan

pada setiap kader di sekolah atau instansi yang masuk dalam binaan dinas BP2KB

Kota Pariaman, dan akan menerima laporan setiap bulanannya terhadap kegiatan

PIK-R yang telah di laksanakan, dan pada proses pelaporan ini sering terjadi

keterlambatan karena jarak antara sekolah dan dinas yang berjauhan dan proses

laporan yang masih manual yang akan memungkinkan terjadi kesalahan laporan

pada setiap sekolah dan instansi, dan penumpukan dokumen laporan karena

berupa berkas-berkas, sehingga membuat pelaporan kurang efektif. Selain laporan

kegiatan, dinas juga memerlukan laporan temuan kasus  atau pelanggaran yang

telah sesuai dengan ketentuan kegiatan PIK-R pada sekolah, untuk mengetahui

berapa banyak terjadi pelanggaran dan kasus yang terjadi pada sekolah setiap

bulannya.

Untuk mempersingkat proses laporan ini alangkah lebih baik dengan di

buatnya website pelaporan dan monitoring untuk kegiatan PIK-R tersebut, karena

dalam website ini akan mengurangi penumpukan dokumen yang terjadi selama

ini, dan juga akan membuat data lebih terintegrasi dengan adanya sistem, soal

keterlambatan pengumpulan laporanpun akan mudah diatasi dengan adanya

sistem, karena setiap kader di instansi maupun sekolah tinggal memasukkan

laporan tersebut, dan kegiatan dapat di monitoring oleh dinas BP2KB Kota

Pariaman apakah sesuai dengan target yang ingin dicapai, selain itu untuk

mengatasi kecurangan laporan kegiatan dinas tetap akan melakukan pemantauan

secara langsung dengan indikator validasi kegiatan oleh tim penilai dari dinas.

Dengan adanya website ini akan mudah pada dinas untuk menilai siapa kader

terbaik PIK-R pada setiap tahunnya yang sesuai dengan indikator penilaian. Hal
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ini juga di dukung dengan keadaan di setiap sekolah di kota pariaman sudah

mempunyai akses internet yang akan memudahkan jalannya sistem ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul “SISTEM PELAPORAN
DAN MONITORING KEGIATAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA (PIK-R), STUDI KASUS : DINAS BP2KB KOTA PARIAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil perumusan masalah yaitu

Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Pelaporan dan Monitoring

kegiatan PIK-R yang di kelola Dinas BP2KB kota Pariaman yang mudah

digunakan dan dipahami.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang

diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut :

1. Meliputi pengelolaan laporan dan monitoring kegiatan dan kasus PIK-R

seluruh sekolah dan instansi binaan dinas BP2KB Kota Pariaman.

2. Sistem monitoring dilihat dari progres kegiatan yang berlangsung, dan akan

di beri batas waktu dalam setiap kegiatan wajib yang ada pada setiap tahapan

PIK-R, apabila sampai batas waktunya akan memunculkan notif peringatan

untuk melakukan kegiatan secepatnya.

3. Peserta PIK-R adalah dari tingkatan SMP,SMA,SMK,AKBID maupun

Karang Taruna.

4. Kegiatan yang dinilai sesuai dengan indikator penilaian dan tingkatan tahap

PIK-R.

5. Adanya form validasi yang akan di cek langsung oleh tim pemantau apakah

kegiatan tersebut benar-benar dilakukan sesuai keadaan yang berlangsung

dilapangan agar tidak terjadi kecurangan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat adalah :

1. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi pelaporan dan

monitoring kegiatan PIK-R sehingga data seluruh kegiatan akan terintegrasi

dalam satu sistem.

2. Untuk mengurangi keterlambatan dan penumpukan laporan kegiatan PIK-R

yang sering terjadi selama ini.

3. Untuk mempermudah proses monitoring kegiatan PIK-R yang berjalan

apakah sesuai dengan target yang diinginkan, sehingga memudahkan dinas

untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil

bagi semua pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diperoleh dalam

penelitaian ini yaitu :

1. Memudahkan aktivitas pelaporan kegiatan PIK-R yang selama ini rumit pada

dinas BP2KB Kota Pariaman, dan mengurangi terjadinya kesalahan pada

proses laporan.

2. Memudahkan dinas BP2KB kota Pariaman dalam mengelola dan menyimpan

data kegiatan dan data seluruh anggota PIK-R.

3. Dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan siapa sekolah atau instansi

terbaik dalam kegiatan PIK-R tiap tahunnya yang akan mendapat PIK-R

terbaik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun agar dalam pembuatan laporan

dapat lebih terstruktur dan ringkas serta bisa tercapai tujuan penulisan penelitian

ini. Adapun urutan penulisan sebagai berikut
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang pemilihan

judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika

penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berhubungan dan

mendukung dengan masalah yang sedang dikaji pada penelitian ini,

seperti apa itu PIK-R, system pelaporan, system monitoring, dan

teori lainnya yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, alur penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, fokus penelitian,

serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai analisis data-data dan

rancang bangun aplikasi system informasi pelaporan dan

monitoring kegiatan PIK-R pada dinas BP2KB KOTA

PARIAMAN.

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini nerisi penjelasan mengenai implementasi aplikasi system

pelaporan dan monitoring kegiatan PIK-R pada dinas BP2KB

KOTA PARIAMAN serta kesimpulan dari pengujian yang telah

dilakukan terhadap aplikasi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir

dan saran, agar system dapat dikembangkan lagi untuk penelitian

selanjutnya.
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DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber data literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,

paper, maupun website.


