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 ABSTRACT 
 Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salahsatubentukimplementasi

secarasistematisdansinkronantaraprogrampendidikandisekolah/kampus
denganprogrampenguasaankeahlianyangdiperolehmelaluikegiatankerja
secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
Selain ituPKLmerupakansalahsatukegiatanakademikyangwajibdiikuti
oleh seluruh siswa/mahasiswa pada programstuditertentu.Olehkarenaitu
informasi ketersediaan tempat magang dari perusahaan dan instansi yang
dituju harus memiliki kecepatan dan ketepatandalamhalpeneremiaandan
seleksi calon peserta magang ,sehingga memberikan banyakwaktukepada
pesertamaganguntukmencariperusahaanlainnyajikakapasitaspenerimaan
calon peserta magang sudah maksimal.Saat ini komputer berperan aktif
dalam segala bidang sehingga dengan adanya komputer akan sangat
membantudalampenyajiandatayangakurat,cepat,dantepat.Perancangan
ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa/i dan siswa/i yang ingin
mendaftarkan diri melakukan praktek kerja lapangan atau magangkerjadi
DISKOMINFORiau. 
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1.

INTRODUCTION 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan
sinkronantaraprogrampendidikandisekolah/kampusdenganprogrampenguasaankeahlianyangdiperoleh
melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Selain itu
PKL merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh siswa/mahasiswa pada
programstuditertentu. 
Namun tidak sedikit perusahaan atau instansi yang memberikan peluang bagi calon magang
kerja,meskipundemikianbesarnyapeluangmagangdisebuahinstansiberbandingjauhdengancalonpeserta
didik yang kian tahun meningkat untuk melakukan kegiatan magang kerja atau praktek kerja
lapangan,sehinggaterjadilahpersainganantarwaktudimanayangterlebihdahulumendapatkaninformasi[1]
lebih besar peluang untuk diterima,karena tentu saja setiap instansi atau perusahaan memiliki kapasitas
penerimaanpesertamagangkerja. 
Oleh karena itu informasi ketersediaan tempat magang dari perusahaan dan instansi yang dituju
harusmemilikikecepatandanketepatandalamhalpeneremiaandanseleksicalonpesertamagang,sehingga
memberikan banyak waktu kepada peserta magang untuk mencari perusahaan lainnya jika kapasitas
penerimaan calon peserta magang sudah maksimal.Saat ini komputer berperan aktif dalam segala bidang
sehingga dengan adanya komputer akan sangat membantu dalam penyajian data yang akurat, cepat, dan
tepat[2]. 
Hingga saat ini di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Riau belum ada sistem yang dapat
memudahkan dalam pengajuan magang kerja. Hal ini dikarenakan segala proses pengajuan dan
http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Network/ 
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pemberitahuanseleksimagangkerjamasihdilakukansecaramanualdengancaramendatangisecaralangsung
DISKOMINFORiau. 

2. RESEARCHMETHOD 
2.1. WaterfallModel 
Requirements analysis and definition dilakukan terhadap data yang ada serta mengumpulkan
kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Merupakan tahap dimana inisialisasi
pendefinisianmasalahuntukpenyelesaianteknispengembanganperangkatlunakmulaidilakukan.Terminasi
tahap analisis, pada saat telah didapatnya definisi permasalahan yang disetujui oleh pengguna dan
pengembang[3]. 
2.2. AplikasidanSistem 
PengertianSistem[4]dapatdidefinisikansebagaisekumpulanobjekobjekyangsalingberelasidan
berinteraksi, serta hubungan antar objek bisadilihatsebagaisatukesatuanyangdirancanguntukmencapai
satutujuanyangtelahditetapkan. 
Sedangkan pengertian Aplikasi Menurut[5] bahwa aplikasi adalah program siap pakai untuk
melayani kebutuhan pengguna dalam berbagai aktifitas untuk pengolahan data.Pengertian aplikasi secara
universal adalah alat terapan yang di fungsikan secara khusus dan sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya,aplikasimerupakansuatuperangkatcomputeryangsiapuntukdipakaibagipengguna. 

2.3. Perancangan 
Menurut[6]Perancanganadalahsuatukegiatanyangmemilikitujuanuntukmendesignsistembaru
yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan
alternatifsistemyangterbaik[7]. 

2.4. Website 
AbdurRochman,AchmadSidik,NadaNazahah(dalamYusran,2020)menjelaskanWebsiteadalah
halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses dimana pun selama anda
terkoneksidenganjaringaninternet[9].websitemerupakankomponenataukumpulankompeonenterdiridari
teks, gambar, suara, animasi[10], sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk
dikunjungi[6]. 

2.5. UnifiedModellingLanguage 
Unified Modeling Language adalah suatu gaya pemodelan secara visual yang berguna sebagai
tempatperancangansebuahsistemberorientasiobjek.Menurut[8]Padaperkembanganteknikpemograman
berorientasi objek, munculah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak
yang dibangun dengan menggunakan teknik pemograman berorientasi objek yaitu Unified Modeling
Language(UML). 

3. RESULTSANDANALYSIS 
PadaDinasKomunikasi,InformatikadanStatistikProvinsiRiauadalahmembangunsebuahaplikasi
pendaftaran dan seleksi magang secara online berbasis website yang dapat digunakan oleh calon magang
kerjauntukmengajukanpermohonanmagangdiDinasKomunikasi,InformatikadanStatistikProvinsiRiau. 

3.1. Perancangan 
Diagaram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya
memberigambaransingkathubunganantarausecase,aktordansistem. 


Gambar1.UseCase
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Sequence Diagram merupakan salah satu diagram yang menjelaskan bagaimana suatuoperasiitu
dilakukan,pesanapayangdikirimdankapanpelaksanaannya. 



Gambar2SequenceDiagramLoginPelamaratauCalongMagangKerja 




3.2. DesainInterface 
Perancangan interface merupakan tahapan perancangan antar muka dari sistem yang akan di
bangun.Dibawahinimerupakanbentukrancanganinterfaceyangakandibuat. 


Gambar3Tampilanhalamanutama 

Aplikasiinijugadapatmembantucalonmagangkerjauntukmendapatkanindofrmasijawabandari
permohonan yang diajukan apakah diterima atau ditolak melalui aplikasi tersebut tanpaharusmendatangi
Instansi. Kemudian data-data mahasiswa/siswa yang pernah mengajukan dan melakukan magang dapat
tersimpandenganbaikkarenalangsungdiolahmelaluibasisdata. 



Gambar4TampilanhalamanPengisian 


4.

CONCLUSION 
PerancangansistempendafataraandanseleksimagangkerjadiDinasKomunikasi,Informatikadan
StatistikinidirancangmelaluiUMLyangdigambarkanuntukmenggambarkansistemyangakandirancang.
Perancangan ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa/i dan siswa/i yang ingin mendaftarkan diri
NETWORK,Vol.1,No.1,June2021 
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melakukan praktek kerja lapangan atau magang kerja di DISKOMINFO Riau. Sehingga Saran yang
diberikan untuk perusahaan adalah agar membuat sistem aplikasi pendaftaran dan seleksi magang kerja
berbasis web untuk memudahkan calon magang kerja mendapatkan informasi dan mendaftarkan diri
sehinggaperusahaandanpelamarmemilikikesempatanwaktuyanglebihefisientanpaharusbertatapmuka 
danmeminimalisirkehilangandatapendaftarmagangatauapundata-datayanglain-nya. 
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