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ABSTRAK

penyelenggaraan pglatihan teknologi iffirmasi secqro online dapat dilakukan untuk mengganti

prosedur--perryeleiggia,in pelatthan regular di laboratorium sehingga peserta pelatihan dapat
'meningkaikai *etrimpitan lanpa harus terbatss wahu, tempat dan kapasitas lab' P-eserta dapat

mendiftar pelatihan melaksanakan pelatihan yaitu mendapat materi, mengihtti pralcteh srudi kasus

don uifao'serta mendapat hasil ketutusan dapat dilakukan ,secara online. Untuk merancang dan

*".i*gon pelatihan intine pertu dilahtkan analisa kebunrtan untuk mempertimbangkan biteria-

Iafterfa"yan{ harus dipenuhi pada sistem pelatihan online yang akan dikembangkan sehingga dapat

.r^p"i;a{i ilan mingaas{ masalah pada penyelmgguaan pelatihan regular di laboratorium.
proies analisa kebuihan sistem dttita*an dengan mencoba memahami sistem yang berjalan,

mengidentifikasi ftesempatan pengembangan dan mengembangkan konsep sistem baru yang dapat

*"ipr*in kebmahan pada sistem berjalan. Strategi analisa yang_diambil dalam mengidentifikasi

kesimpatan pengembangan adalah dengan melahtlcan pendekatan Business Process Reengineering

netiui orio*i anatys3, breaking assumptiow, technologt anolysis dan activity elimination, Prory

Benchmarking, tlan process simpliiatiorc.. Hasil dari analisa tersebut dapat meniadi pertimbangan

untukmeraniang dan membongun sistem pendaftaran dan pelatihan online.

Kata kunci: pelatihan, online, analis a, bus iness pr oc ess reengineering

PENDAIIT]LUAN

Lembaga pendidikan dan pelatihan ini
memp.qqlr,4j tujuan yang dititikberatkan pada

peningkatan ketrampilan peserta yang bersifat praktis

dengan berbaSis teknologi informasi / komputer /
komunikasi dan dilaksanakan di dalam laboratorium
dengan bidang pengembaagan ketrampilan internet
jaringan komputer, e-cofilmerce, database, aplikasi
pemrograman komputer dan perangkat keras.

Penyelenggaraan pelatihan melewati rangkaian
prosedur mulai dari pembukaan jadwal pelatihan yang

dapat dipilih peserta, pendaftaran, pelaksanaan

pelatihan dan ujian serla pemberian sertifikat bagi
peserta yang sudah lulus ujian pada peiatihan tersebut'
Peserta mengikuti pelati}an sesuai ntateri yarrg dipiiih
dan harus hadir mergik-uti setiap sesi pelatihan dan

mengikuti ujian sesuai dengan jadwal Can lokasi
laboratoriurn yang telah ditetapkan.

Meningkatnya permintaan pelaksanaan pelalihan

berpengaruh pada peningkatan frekuensi pelaksanaan

pelatiha4 kebutuhan pengembangan dan ketersediaan

modul pelatihan, kebubrhan sarana da:r prasarana baik
fasilitas laboratorium, rnfrastruktur , komputer dan

SDM baik Betugas administrasi, instruktur dan asisten

pada saat pelatihan beriangsung. Pengembangan

materi-materi pelatihan baru yang dimiliki oich

lembaga pengembangan dan meningkatnya ju-'nlah

peminat yang ingin mengikuti pelatihan di lemlaga
tersebut merupakan peluang bisnis bagi lembaga

pelatihan.
Kesempatan dan keterbatasan tersebut menjadi

suatu tantangan bagi pihak lembaga pelatihan untuk

mempertimbangkan perlu dikembangkan suatu konsep

sistem baru yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan

pelatihan yang baik dan profesional. Sehingga

pelaksanaan pelatihan dapat selalu di-selenggarakan

tanpa terbentur masalah pendaftaran, keterbatasan

penggr*uun iaboratorium yang tersedia, jumlah

kapasitas komputer, kehabisan rnodul pelatihat,

keierbatasan jumlah instmklur dan asisten yang dapat

berf,rgas pada saat pelaksanaan pelatihan.

Pada rencana pengembangan sistem intbrmasi ke

depan diharapkan proses pelaksanaan pelatihan yaug

dilakukan di dalam laboratorium pengembangan ymg
ada dapat dialihkan rnenjadi bentuk pelatihan secara

online melalui internet. Untuk melihat apakah sistem

pelatihan online ini dapat dijalankan atau

dikembangkan dilakukan anaiisa kebutuhan sistem

dan akan dilakulian melalui pendekatan Eusinp-ss

Process Reenginering dan nreialui outcome analysis,

-___.i
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technologt analysis , activity elimination analysis,
proxy benchmarking, process simplications.

METODI PENELITIAN
;*. Metode penelitian yang dilakukan dengan

salah satu langkah dalam pengembangan
(SDLC) yaitu fase analisa. Tujuan

fase analisa adalah untuk memahami
Sesungguhnya dari perusahaan baik dari

maupun non fungsional dan
sistem yang dapat memenuhi kriteria
tersebut, atau jusku sebaliknya yaitu

bahwa sistem yang baru sebetulnya tidak

Aktivitas utama pada fase analisa adalatr
'.meagumpulkan informasi yang ada , mendefinisikan

kebutuhan sistem barq memprioritaskar kebutuhan ,

menghasilkan dan mengevaluasi alternatif , ser[a
merekomendasikan solusi ke pihak manajemen .

Untuk dapat membuat sistem baru yang mampu
memenuhi kriteria y-ang dibutuhkan maka sistem
analis perlu menenarkan dan mengidentifiAasi
spesifikasi kebutuhan sistem baru agar dapat
memenuhi laiteria sistem informasi yang diinginkan.
Pendekatan Business Process Reengineering dapat
digunakan untuk menentukan kiteria sistem baru
yang memenirhi kebutuhan perusahaan. Business
Process Reengineering merupakan pendekatan strategi
dasar untuk mengorganisasi sistem baru perusahaan
dan dapat memperoleh informasi yang akurat tentang
proses internal perusahaan unhrk diubah ke arah yang
lebih efisien dan efektif semaksimal mungkin. Melalui
pendekatan BPR diharapkan juga dapat memperoleh
asumsi pertanyaan dasar mengenai bisnis proses yang
berjalan dan mencari cara untuk memperbaii<i
kekurangan yang ada. Dengan adanya bantuanlT pada
pendekatan ini maka sistem analis pasti akan dapat
menemukan kesempatan untuk mengembangan proses
sistem secara lebih baik.

Pendekatan BPR bertujuan untuk
mengembangkan sistem informasi suatu peru-sahaan
dengan cara merombak sistem informasi yang ada
dan membuat sistem inforrnasi baru yang berbeda
sama sekali dengan bisnis proses dan aktivitas sistem
informasi sebelumnya.

Analisa pengembangan sistem informasi yang
dilakukan melalui pendekatan ini memberikan peluang
bisnis yang sangat besar jika berhasil
diimplementasikan tetapi rJeugan resiko kegagalan
yatrg besar pulajika anaiisa dan pengcrnbangan tidak
berhasil dengan baik. Tingkat keberhasilan dan resiko
sangat tergantung dari aralisa yang dihasi.tkart dan
perubahan bisnis proses dan aktivitas sistem yang
akan dikembangkan. Melalui pendekatan Business
Process Reengineering akan mengaualisa
pertimbangan untuk melakukan pengemba:rgan sistem
dengan mengubah bisnis proses dan aktivitas paCa
pelatihan regular rnenjadi pelatihan online. Mencakup
perubahan prosedur pendaftaran, prcsedur

pelaksanaan pelatihan
pelaksanaan pelatihan.

dan dan prosedur setelah

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:111 , 1ro1

l. Memahami bentuk sistem berjalan

2. Mengidentifikasi kesempatan pengembangan
dengan pendekatan strategi Business Process
Reengineering melalui :

a. Outcome Analysis
Cara ini dilakukan untuk melihat masukan
keinginan dari pengguna atau pihak yang
akan merasakan manfaat dari sistem
inforrnasi tersebut dan pihak ofgiurisasi
berusaha untuk memikirlian cara untuk
memenuhi kebutuhan pengguna tersebut
melalui sistem yang yang akan dibuat.

b. Technologt Analyis -
Cara ini dilafukott dengan membandingkan
faktor teknologi yang dianggap dapat
memenuhi kebutuhan sistem me,nurut cara
pandang sistem analis dan manajsl
perusahaan serta teknologi yang dapat
digunakan dan dapat &aplikasikan pada
bisnis perusahaan menurut pengguna sistem.
Teknologi yang diam-bil adalah yang
dianggap menguntungkan dan meningkatkan
nilai bisnis menurut manajer perusahaan
berdasar masukan dari '' sistem analis dan
pengguna sistem .

c. Activity Eliminetion
Cara ini dilakukan dengan cara menganalisa
mengenai pengurangan aktivitas tertentu
pada konsep sistem bam dan melihat
bagaimana efek terhadap pengurangan
aktivitas tersebut. Di satu sisi penghematan
biayq waktu dan tenaga, di sisi lain apakah
pengurangan aktivitas sistem tersebut akan
mengurangi kinerja sistem atau mengurangi
nilai bisnis dari perusahaan

d. Prory Benchmarking
Cara ini dilakukan dengan melihat /
mencontoh pacla induski atau kesuksesan
perusahaan lain yang bergerak pa<ia bidang
bisnis yang sarna dan mernpelalari tekrik-
teknik yang digunakan pada perusahaan
tersebut dan rnencoba mengadopsi teknik
yang sesuai untuk diimplementasikan pada
perusahaan.

e. Process Simplicatioru
Cara ini dilakukan dengan mencoba
menghilangkan kompleksitas dari transaksi
rutin. Kadang berkonsentrasi pada proses -
proses yang perlu penanganan khusus.
Diharapkan dengan cara lni proses bisnis bisa
berjalan lebih efisien dan cfektif.

Rifiana Arief g0



Mengembangkan konsep sistem baru berdasar

hasil analisa sistem berjalan dan identifikasi

kesemPatan Pengembangan.

Gambar 1. Kegiatau yang dilakukan Pada Fase

Analisa Dengan Pendekatan Business Process
Reengineeringl 11, 1 1e;

PEMBAHASAI{
Permintaan atau kebutuhan sistem mencakup

kiteria-lriteria yang harus dapat dilakukan oleh
sistem yang akan dikembangkan, karakteristik yang
harus dimiliki oleh sistem, hal ini berfokus pada
informasi kebutuhan bisnis pengguna yang diperoleh
pada fase analisa dan dapat berubah sepanjang proses
pengembangan sistem mrrlai dari analisa, desain
sampai dengan implementasi.

Kebutuhan dari sisi fungsional mencakup proses
yang dapat dilakukan oleh sistem dan informasi yang
harus dimiiiki dan disediakan oleh sistem. Kebutuhan
non fungsional mencakup properti lingkungan
operasional antara laia faktor keamanan, kfuieria,
kegunaan, keandalan dan telinis.

Ide atau gagasan peralihan beniuk
penyelenggaraan pelatihan regular di laboratorium
menjadi pelatl\an onJine mcrnbutuhkau perencanaen
da.r analisa kebutuhan sistem yang matang sehingga
dapat dijadikan dasar untuk perancangan sistem
pelatihan online yang tepat dan handal dan nantinya
desain sistem tersebut dapat dibuat sehingga
penyelenggaraan pelafihan oniine bagi lembaga
pelatilan dapat diimolementas ikan.

Pendekatill strategi analisa melalui dengan
Business Process Reengineering mencakup kegiatan
1rrt11a[ami sistem yarg berjalan, mengidentifikasi

kesempatan dan mengembangkan konsep sistem baru
berdasar analisa sistem yang berjalan dan hasil
identifikasi kesempatan pengembangan.

Langkah pertama: Memahami Bentuk Sistem
Berjalan.

lnformasi dikumpulkan melalui observasi,
wawancara dengan pihak lembaga pelatihan,

laboratorium - laboratorium dan kuisioner kepada
mahasiswa / peserta pelatihan mengenai prosedur
penyelenggaraan pelatihan mencakup prosedur
pendaftaran , prosedur pelaksanaan dan pros'edur

setelah pelaksanaan pelatihan. Kemudian menganalisa
masalah utama yang terjadi dan menemukan
kelemahan pada sistem berjalan.

a. Prosedur Pendaftaran Pelatihan Pada Sistem
Berjalan

l. Bagian pendaftaran membuka jadwal untuk

2. Calon peserta datang ke bagian pendaftaran

untuk melihat informasi materi yang ingin
diikuti dan ketersediaan jadwal pelatihan,

mengisi formulir pendaftaran dan mengambil
blanko pembayaran pelatihan.

3. Calon peserta harus mengantri di bank untuk
membayar blanko pelatihan.

4. Calon peserta harus kembali ke bagian
pendaftaran unhrk mengembalikan formulir
pendaftaran dan blanko yang telah dibayar
untuk mendapat nomot tempat duduk pada saat
pelatihan.

5. Calon peserta harus datang ke bagian
pendaftaran unfirk menanyakan kepastian atau
konfirmasi pelaksanaan pelatihan pada jadwal
yang telah ditentukan.

Volume lVlNo.2/Nov ember 12012 91



Pmsedur Pendaftaran Pelatihan Pada Sistem Berialan
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Gambar 2. Prosedur pendaftaran pelatihan pada

sistem yang bedalan saat ini

Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Pada Sistem
Berjalan

Peserta , instruktur dan asisten saling
beiinteraksi selama proses pelaksanaan pelatihan

berlingsung- Peserta , instrirkhr dan asisten hadir
di laboratorium Secara garis besar , peserta

mengikuti pelatihan, instruktur memberikan materi
pelatihan dan asisten membantu instruktur maupun
peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Bentuk
interaksi ini dapat dilihat pada gambar berikut.

harus
untuk

3. Peserta yang telah lulus dapat mengambil

sertifikat di bagian pendaftaran sekitar 1 bulan

setelah pelaksanaan, karena hams melewati
proses pencetakan serlifikat. lnformasi
pengambilan sertifikat dapat ditanyakan ke

petugas bagian penCaft aran.
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Gambar 3. Prosedur pelaksanaan pelatihan pada

sistem yang berjalan saat ini

c. Prosedur Setelah Pelaksanaan Pelatihan Pada

Sistem Berjalan

l. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan

ujian akan mendapat hasil ujian berupa

keputusan lulus atau lulus bersyarat dari pihak

laboratorium

2. Peserta yang masih lulus bersyarat

menghubungi Pihak laboratorium
mengikuti ujian Perbaikan.
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Gambar 4. Prosedur Setelah Pelaksanaan Pelatihan

Pada Sistem Yang Berjalan Saat Ini

llasil analisa masalah utama sistem pelatihan yang

berjalan adalah :

1. Pada saat pendaftaran adalah tidak efisiennya

p.oses p"oduftaran karena calon peserta ha'-us

iatang 
-ke 

tempat pendaftaran dan melakukan

pror"Iu. pendaftaran yaitu melih-at jadwal,

menanyakan kuota yang masih tersedia, mengisi

formulir pendaftaran, mengambil blanko,

mengantri di bank untuk membayar biaya

petatihan, mengembalikan blanko dan konfrmasi
pelaksanaan pelatihan.

2. iada saat pelaksanaan pelatihan adalah tidak

efisiennya proses pelaksanaan pelatihan karena

peserta harus hadir dan mengikuti seluruh sesi

pelat'ihan, ketidai<hadiran akan mempengaruhi
-hasil 

kelulusan menjadi Lulus Bersyarat, walau

hasil ujian cukup. Keterbatasan fasilitas iab juga

menghambat Peserta dalam memahami materi dan

melalc.rkan eksplorasi praictik pada saat peiatihan'

Bentuk soal ujian yang dibuat kurang ada variasi

dan karena keterbatasan lab, ujiair praltek harus

diiakukan secara bergantian dan rnungkin terjadi

masalair kekurangan jumlah modul dan aliibatnya

modul yang diberikan kepada peserta bukan

berbentuk modul cetakan asli melainkan fotokopi

sehingga ada bentuk yang kurang jelas atau rusak'

3. Pada saat pelatihan telah selesai dilaksanakan

adalah tidak efisiennya prcrses pengambilan

sertifikat, Feserta harus menunggu satu bulan

uniuli mengambil sertihkat dan harus datang lagi

ke bagian pendaftaran atau pro$es ujian ula4g

peserta harus datang lagi ke laboratorium'

Langkah Ke dua: Mengidentifikasi kesempatan

pengembangan

Strategi yang dilakukan untuk memahami

kebutuhan pengguna adalah melalui Pendekatan

Business Process Reenginering yaitu mengembangkan

sistem informasi baru dengan cara mengganti sistem

informasi yang ada dan merancang ulang bisnis

proses dan-aktivitas untuk perbaikan sistem informasi

sebelumnya.

a. Outcome AnalYsis

l. - Menurut pandangan - pengguna (peserta

pelatihan)
iJntuk mengikuti pelatihan diharapkan ada

prosedur yang efektif dan efisien sehingga

. -"^p".-odah prosedur pendaftaran, prosedur

saat mengikuti pelatihan dan prosedur setelah

2. Menurut pandangan organisasi (lembaga

pelatihan)
Untuk menin*atkan peluang bisnis dan tindak

lanjut dan keinginan peserCa pelatihan maka

peitu dilakukan pengembangan sistem

pelatihan yang dapat memperbaiki kelemahan

pada prosedur pelaksanaan pelatihan yang ada'-Sitt"- 
informasi yang perlu dikembangkan

adatah sistem yang dapat mendukung :

a.Prosed,rr pendaftaran secara cnline mencakup

informasi ketersediaan materi dan .ladwal
pelatihan, pendaftaran, konfirmasi pelaksanaan

iecara online dan pembayaran via tansfer'

b. Prosedur pelaksanaan pelatihan secara

online menggunakan sarirna e-learnrng yang

mencakup ketersediaan instnrktur pelatihan

yang dapat berdiskusi dengau peserta melalui

fon-.m , ketersediaan modul yang dapat

didownload peserta, tugas praktek dan ujian

yang dapat diikuti peserta peiatihan secara

online melalui web tanpa datang ke tempat

pelatihan.

c. Proseclur setelair pelaksanaan pelatihan

mencakup ujian ulang dapat dilal'-ukan secara

online dan Pesefta yang sudah dinyatakaa luius

u.jian mendapat sertifftat yang telah diiegalisa'si

secara digital oleh lembaga pelatihan dan dapat

dicetak sendiri oleh peserta(keabsahan nomor

seri tersimpan di database lembaga pelatihan)'

b. TechnologY AnalYsis

manajer Perusahaan Periu
teknologi Yang mendukung

1. l'4enurut
dipikirkan

Volume lViNo. 2/November/20 1 2
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sistem adminishasi berbasis web dan
database yang terintegrasi secara
keseluruhan untuk pelaksanaan pelatihan.

Menurut sistem analis perlu dipikirkan
teknologi yang mendukung sistem
pelayanan pendaftaran dan pengambilan
sertifikat , sistem pembayaran secara online
melalui mobile banking atau transfer, dan
teknologi yang mendukung sistem e-
learning untuk pelaksanaan pelatihan online
ini ( modul elekronilg variasi bank soal
ujian, soal praktik dan studi kasus, dan
perhitungan penilaian untuk kelulusan
secara otomatis dan pelaksanaan ujian
ulang, untuk seluruh materi pelatihan yang
tersedia. Mencakup yang berlisensi maupun
Open Source dan :nelibatkan teknologi
cloud computing untuk proses database
yang besar dan aplikasi yang banyak dan
tidak perlu diinstall ke komputer peserta

melainkan peserta dapat mengakses melalui
web.

Pihak pemilik lembaga pelatihan berasumsi
untuk pengembangan sistem pelatihan
online ini difokuskan ke pembuatan sistem
eJeaming diutamakan untuk materi
pelatihan yang bersifat open source, sedang
untuk materi pelatihan yang berlisensi ,

masih difikirkan sisi legalitas dan
keabsahan serta kekhawatiran serta
penyalahgunaan jika didownload dan
diberikan kepada peserta pelatihan untuk
diinstall di komputer peserta. Masih
difikirkan untuk membuat engine yang
sesuai agar peserta dapat melakukan praktik
melalui engine tersebut dan memerlukan
penggunaan teknologi cloud yang tentunya
perlu mempertimbangkan sisi biaya jika
harus menyewa server cloud. Selanjutnya
dipertimbangkan juga sistem administrasi
pelayanan pelatihan yang terintegrasi secara
online.

c. Activity Elirnination Analysis
Membangun sistem pelatihan online secai'a
keselirruhan yang lengkap dan terintegrasi tidak
mungkin diwujudkan dalam rvaktu yang singkat.
Diputuskan untuk tbkls daiam mernbangun sistom
e-learning yang akan dig.urakan untuk
mempennudah saat pelaksanaan pelatihan
sehingga peserta dapat rnelaksanakan pelatihan
secara online melalui internet tanpa harus datang
ke laboratorium. Aktivitas peserta adalah
mendownload materi pelatihan dan software yang
Cigunakan saat pelatihan, mendorurload soal
praktik dan sf.rdi kasus yang diberikan,
mengerjakan tugas dan ujian serta ujian ulang dan
dapat mengetahui hasil ujian. Untuk prosedur
pendaftaran dan pengambilan sertifikat tetap

)

3.

I trhl&@ia

Gambar 5- Rencana Model Sistem Pelatihan
Yang Baru
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Berdasar hasil analisa sistem berjalan yang

bentuk pelatihan regular di laboratorium dan

iJroti**i kesempatan pengembangan berdasm

frtugui analisa di atas, terbenhrk gagasan untuk

mengJmUangan sistem pelatihan online 
.dengan

f,*p* dafat meningkatkan -peluang 
bisnis bagi

'fr*fiusu 
p.futit * dan memberikan kemudahan bagi

;;;.d petatitran untuk meningkatkan ketrampilan di

[ia*g it t*pu harus datang ke tempat pelatihan

,Juiit un online melalui internet' Prosedur

,unOuft** , prosedur pelaksanaan pelatihan dan

iiot"a* seteiair pelaksanaan pelatihan regular diubatt

menjadi prosedur secara online'

Tabel I . KebuttrhanNon Fungsional Sistem Baru

Katesori Deslaiosi Contoh

Kinerja Karakteristik
kinerja sistem

. Membuhrhkan
respon time (2
detik)

. Sistem dapat
mendukung
pengguna yang
aktif pada masing
masingmateri
pelatihan berjalan

. Sistem dapat
digunakan setiaP

hari kerja pada
jam kerja.

Kontrol
and
Keamanan

Kontol dan
keamanan yang
harus dimiliki
sistem

Pengguna harus
menggunakan
account login dan
password
untuk daPat

mengakses sistem
Pengguna hanYa

dapat
menggunakan
account untuk
masuk dan

mengikuti materi
pelatihan yang
telah dipilih, tidak
bisa mengikuti
pelatihan yang
lain yang terseCia

yaug berjaian
Peirgguna tamu

hanya dapai
mengakses
jadwal pelatihan
yang sedang

dibuka. Tidak
dapat
mendownload

Tabel2 . Kebutuhan Fungsional Sistem Baru

Tabel 3. Perbedaan sistem pendaftaran konvensionai

dan sistern pendaftaran baru (berbasis web)

I materi d* 
i

I rnengerjakan I

Volrn,e nllNo.2iNovernb ert2O12 95

latihan

Reliabilitas Level'up
sistem

time' ' Sistem harus

dapat digunakan
palingtidak
96% dari fungsi
menu keseluruhan
termasuk menu
pencarian

Usabilitas Berhubungan
dengan user
interface, help
function

. Penggpna dapat

mengalses sistem

melalui web-based

browsers
, Adanya fungsi

bantuan
r User interface

yang baik

Teknik Pendukuttg
teknis yang
mendukung
pengoperasian
sistem

' Menggunakan
bahasa
pemrograman
Java

. Oracle DBMS
! Server

menggunakan
Linux

Katesori Deskrinsi Contoh

Fungsi Mencakup
fungsi
yang dapat
dilakukan
pada
sistem

o Sistem Administrasi
Pendaftaran Berbasis

Web
r Sistem Pelaksanaan

Pelatihan Berbasis Web
( E-Learning)

o Sistem
AdminisbasiSetelatr
Pelaksanaan Pelatihan

Berbasis Web

Informasi Mencakup
informasi
yang yang
tersedia
pada
sistem

o InfonnasiPendaftaran
o Inforslasi Konfirmasi

Pelaksanaan
. Informasi Modul Dll
r Informasi Kelulusan
. Informasi l.ljian {-llang

r Informasi Sertifikat

Ditempel di



Pendaftaran pendaftaran Isi form secara
online

J Ambil
Blanko

Ambil blanko
ke bag
pendaftaran

Alses web.
Dapat no
blanko setelah
mengisi form
nendaftaran

4 Bayar
blanko

Bayar ke bank

- antri
Transfer

5 Konfirmasi
Blanks
sudah
dibavar

Kembalikan ke
bag pendaftaran

Akses web.
Kirim bukti
pembayaran
lewat email

insrukhr -
dan peserta

lain
6 Absensi Mengisi Lembar

Absen
o Alses Web
o Absen

Online

7 Ujian Ujian tertulis
dan Praktek

Akses Web
Kerjakan {dian

8 Hasil Ujian Diumumkan di
lab

o Akses web,
. Saelah ujian

langsug
deat hasil
penilaim

o Info lulus
ahu tidak

Tabel 5. Perbedaan sistem setelah pelaksanaan
pelatihan konvensional dan sistem baru berbasis web

Tabel 4. Perbedaan sistem pelaksanaan pelatihan
regular dan sistem pelaksanaan pelatihan baru

(online berbasis e-learning)

No Kebutuhan Sistem Pelatihan
Regular

Sistem
Pelatihan
Online

I Lab Seperangkat
Komputer dan
tools pendukung

. Akses web
e-leaming

o Pengelolaan
user ( admin
, peserta ,

instrukhrr,) .

r Pengelolaan
course
(materi
pelatihan)

o Pemberian
role user
terhadap
course

2 Modul Cetak o Akses web
r Download

3

4

Instruktur

Asisten

Mengajar materi
pelatihan

Membantu
Insiruktru da::r

Peserta

Akses Web
Upload
Materi
Buat variasi
soal

Upload
Soal

Diskusi
Forum

Ti<iak ada

5 tatihan
dan studi
Kasus

Peserta | . Akses Web i

mengerjakan l. Kerjaha-n idrfirntun I eui, Iinstruktur l. Diskusi i

dibanru asisten I Fo*n, I

KESI]IIPULAIT

Fase analisa pengembangan sistem pelatihau
menjadi sistem pelatihan online telah dilaksanakan-
Hasil dari analisa yang dilakukan menyimpulkan
bahwa kelemahan utama dari sistem pelatihan yang
lama adalah prosedur pelaksanaan pelatihan yang
dilakukan selama ini i<r:rang efisien . Hal ini dapat
terlihat pada proses pendaftaran yang mengharuskan
peserta datang untuk melihat jadwal, inengambil
blankc, membayar ke bank dan kembaii ke bagian
pendaftaran untuk mengisi tbrrnulir dan kcnrirmasi
kepastian pelaksanaan pelatihzur. pada proses
pelaksanaan peiatihan , peserta juga diharuskan ha,jjr
dan mengikuti sesi pelatihan, kemungkinan
menghadapi kendala sarana lab, dan mengikuti ujian
pacia saat dan wakf.r yang telah ditentukan. pada aklir
pelaksanaan pelatihan, peserta tetap harus hadir untuk
mengambil sertifikat pelatihan atau jika ternyata
kelulusannya tem.rnda dan ciiharuskan ujian uiang,

derrsan i harus melaporkan ke iab untuk diberikan ujian ulang

-
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No Kebutuhan Sistem
Pendaftaran
Konvensional

Sistem
Pendaftaran
Baru

I Ujian Ulang
bagr yang
lulus
bersyarat

Menghubungi
pihak lab untuk
buat janji
jadwal ujian
ulane

. Akses web,
o Ujian Ulang
r Info lulus

atau tidak

2 Sertifikat Ambit di bag
Pendaftaran ( 1

bulan setelah
pelaksanaan )

. Akses web,
o Menu Cetak

Sertifikat
o Otomatis

bisa dicetak
jika telah
lulus



untuk mendapatkan sertifikat. Hasil identifrkasi

kesempatan pengembangan berdasar pendekatan

outcome analysis, technology analysis , activity
elimination analysis, proxy benchmarking dan process

simplication menyimpulkan bahwa dibutuhkan
pengembangan sistem pelatihan menjadi bentuk
pelatihan online yang terbatas pada prosedur

pelaksanaan pelatihan berupa aplikasi e-learning, dan

perlu dibangun suatu sistem administrasi berbasis web
yang terintegrasi mulai dari pendaftaran, pembayaran,

konfirmasi, pengumuman kehrlusan sampai dengan
pengambilan sertifikat. Hasil dari analisa
pengembangan sistem baru difokuskan pada

pengembangan sistem e-learning untuk pelatihan

online ini dan masih terbatas pada materi pelatihan
yang bersifat open source. Untuk materi pelatihan

berlisensi masih dipertimbangkan pengembangan

pelatihan onlinenya karena perlu memikirkan masalah

teknologi yang harus riigunakan, masalah kelegalan
aktivitas dan kekhawatiran penyalahgunaan dan
masalah biaya yang harus dikeluarkan dan peluang
bisnis yang'dapat diraih- Hasil analisa kebutuhan ini
kiranya dapat dijadikan dasar untuk melakukan
ahapan pengembangan sistem e-learning untuk
pelatihan online selanjutnya yaitu desain dan
implementasi. Bentuk sistem baru diharapkan dapat
mengatasi dan memperbaiki kelemahan pada prosedur

sistem pelatihan regular yang berada saat ini.
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