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ABSTRACT 

These days, Information and Communication Technology (ICT) grows rapidly in almost every aspect of human life. The 
research shows that investing in ICT sector will benefit as much as twice larger than the investment itself. One of the 
benefits of ICT is the labor information system development based on the decision of labor minister of Republic 
Indonesia No. 250/MEN/XII/2008 about triple track strategy. The aim of the research is to develop labor information 
system in Transmigration and Labor Office of West Papua Province. The system is designed to help West Papua 
Province especially Transmigration and Labor Office of West Papua in managing the base line data and information 
about labor condition in every level of West Papua Province. This paper will discuss about analysis, design, and 
implementation of labor information system referred by Indonesian Government, which involves pro-growth, pro-job, 
and pro-poor. The implementation of the information systems is developed using PHP interpreter and MySQL 5.0 as the 
database.   
Keywords: Labor Information System, MySQL, Use Case, ER-Diagram. 
 
1. Latar Belakang 
Proses pembangunan nasional saat ini bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Memang disadari bahwa 
SDM merupakan faktor dominan yang sangat menentukan kesuksesan pembangunan di masa mendatang. Atas dasar 
tersebut, perencanaan bidang ketenagakerjaan memiliki tingkat urgensi yang mendesak terutama menyangkut 
pemanfaatan dan pendistribusian SDM sebagai penggerak pembangunan.  
 
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional di era SBY-JK yang mencanangkan triple track strategy[1], maka 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menyusun program-program pembangunan di bidang 
ketenagakerjaan yang memuat pertama, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kedua, Program 
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dan ketiga, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Tenaga Kerja. 
 
Pembangunan bidang ketenagakerjaan tidak terhenti di situ saja, masih perlu dilanjutkan dengan Program Perlindungan 
dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang 
harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi 
barang dan jasa. 
 
2. Sistem Ketenaga Kerjaan 
Pada dasarnya perencanaan tenaga kerja mengandung dua penekanan, yaitu pertama memuat perkiraan kebutuhan dan 
ketersediaan tenaga kerja pada berbagai sektor, waktu, dan keahlian tertentu. Kedua memuat strategi, cara dan langkah-
langkah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, baik melalui sistem pendidikan maupun melalui program-program pelatihan. 
 
Dalam era otonomi daerah, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus, tantangan 
pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan adalah melakukan analisis situasi, 
merencanakan, serta memonitor proses pembangunan yang bertumpu pada situasi ketenagakerjaan daerah. Bertolak dari 
sana maka sistem informasi dan penyediaan data ketenagakerjaan mutlak diperlukan sehingga pengumpulan dan 
penyusunan data dasar mengenai ketenagakerjaan menjadi kebutuhan pokok/mendesak (khususnya bagi dinas tenaga 
kerja dan transmigrasi). 
 
2.1 Pengembangan Sistem 
Secara umum proyek–proyek sistem informasi dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama[2]: pertama; proyek teknologi. 
Penekanannya adalah pada aspek perangkat keras dan jaringan, kedua; implementasi dari program. Aplikasi yang dibeli 
dipasaran dan diimplementasikan dalam sebuah perusahaan dan kelompok ketiga adalah mengembangkan sendiri 
program aplikasi (customized software), baik oleh devisi TI ataupun dengan melakukan outsourcing.    

 
Metodologi generik yang digunakan dalam pengembangan sistem terbagi menjadi 6 (enam ) tahapan[2], seperti gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 1. Siklus Hidup Sistem 

 
Dari gambar di atas terlihat bahwa siklus hidup pengembangan sebuah sistem merupakan sebuah siklus hidup yang tidak 
terputus (system life cycle), mulai dari tahap perencanaan, analisa, disain, konstruksi, implementasi hingga perawatan. 
Hal ini dimaksudkan supaya sistem yang dibangun selalu dapat disempurnakan menjadi lebih baik pada tiap tahapan 
tersebut. 
 
2.2 Analisa Kebutuhan 
Dalam pengembangan perangkat lunak, salah satu tahapan yang sangat penting dilakukan adalah mengetahui secara jelas 
apa yang diinginkan oleh end user alias pengguna akhir. Hal ini tidak saja bertujuan untuk memudahkan proses 
pemgembangan sebuah sistem tetapi juga dimaksudkan supaya sistem yang nantinya dibangun sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh pengguna akhir tersebut. Terdapat banyak metode dan perangkat–perangkat bantu yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan sebuah sistem. Salah satu yang banyak diadopsi dan telah menjadi standar dalam pengembangan 
perangkat lunak adalah unified approach[3], yaitu object oriented system development dengan menggunakan notasi UML 
(Unified Modeling Language). 
 
2.3 Use Case Diagram 
Aktifitas–aktifitas yang dikerjakan pada tahapan analisis adalah menetapkan model use case, yang dikembangkan oleh 
Jacobson[4] pada pertengahan 80an. Penggunaan metode use case sangat membantu pengembang sistem untuk melakukan 
visualisasi secara jelas, kerja dari sebuah sistem. Dengan demikian maka sistem yang awalnya hanya dapat dipahami oleh 
seorang pengembang saja menjadi dapat juga dipahami oleh pengembang lain dan dengan mudah dapat diikuti prosesnya 
oleh pengembang–pengembang lainnya. Berikut adalah use case diagram sistem informasi ketenagakerjaan: 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Use Case 
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User adalah pengguna akhir yang diberi hak untuk melihat dan melakukan pencarian pada data yang terdapat dalam 
sistem yang dibangun, operator adalah pengguna yang memiliki hak untuk melakukan manipulasi data: hapus, edit, 
tambah dan melihat data sedangkan admin adalah pengguna yang berfungsi untuk melakukan adminstrasi terhadap sistem 
tersebut dengan memberikan account kepada seorang operator yang dikehendaki. 
 
3. Perancangan Sistem 
Dalam perancangan sistem sangat penting bagi seorang pengembang untuk memperhatikan user requirements. Dengan 
mengacu pada diagram use case di atas maka dapat ditentukan hal–hal apa saja yang seharusnya diperhatikan dalam 
pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan tersebut. 
 
3.1 Normalisasi Basis Data 
Pada penelitian ini, tabel–tabel yang digunakan merujuk pada tabel–tabel pada lapiran A-F Kepmenakertrans 
No.250/MEN/XII/2008, yang jumlah tabelnya kurang lebih (±) sebanyak 700an tabel.  
 
Banyak di antara tabel–tabel tersebut yang mengalami perulangan dan permutasi, kolom menjadi baris dan sebaliknya. 
Oleh karena itu maka tabel–tabel tersebut harus dilakukan normalisasi sebelum tabel–tabel tersebut dibawa pada tahapan 
physical design, untuk mendapatkan sebuah tabel yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah–kaidah dalam basis data. 
Normalisasi pada tabel–tabel tersebut dilakukan sampai normalisasi tahap ke-3 (3rd normal form). Hal ini disebabkan 
karena pada tahap normalisasi ini, tabel–tabel tersebut telah menjadi tabel–tabel yang atomik. 

 
3.2 Entity Relantional Diagram 
Setelah normalisasi dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah membuat diagram entitas relational. Gambar berikut 
memperlihatkan diagram entitas relasional dari normalisasi tabel–tabel yang digunakan.   
 

 
 

Gambar 3. Entity Relational Diagram 
 

Hal yang penting diperhatikan dalam tahapan ini adalah memperhatikan derajat kardinalitas antara tabel–tabel yang 
digunakan. Hal ini penting diperhatikan sebab tabel–tabel akan kembali menjadi denormalisasi sehingga data hasil query 
akan menjadi inkonsisten lagi[5]. 
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3.3 Pengembangan Sistem 
Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dibangun pada penelitian ini berbasis web, menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan basis data MySQL. Java Script disisipkan untuk membuat menu menjadi lebih interaktif. 

 

 
 

Gambar 4. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Berbasis Web 
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