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ABSTRACT 

Asian Youth Day (AYD) is a three-year regular event 
held for young people involving 1.000 domestic and 1.000 
foreign participant from various countries. Database 
system can organize registration activities and event 
management system to insure the flow of the events can 
run smoothly, including participant’s accomodation, 
consumption and transportation scheduling. It will be a 
complicated job if those data are managed without 
database. Three methods will be used, which are literature 
review, laboratory research, fact and rule-founding using 
analysis of running system activity, surveys and interviews 
with the comittee. 

Good database design is surely needed to avoid data 
complication and redundance in scheduling the events, 
plotting accomodation and transportation, and also 
preparing on time consumption for the participants and 
committees. Normalized and accessible database helps the 
stakeholders to gain accurate and reliable information 
and helps the steering committee to choose a rightful 
decision if an emergency situation is occured. 
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1. Pendahuluan 

Saat ini peran teknologi komputer terutama basis data 
dalam berbagai aspek kegiatan manusia sudah bisa 
dikatakan vital. Banyak alur bisnis dan alur organisasi 
yang terbukti meningkat kinerjanya dengan adanya sistem 
basis data yang baik. Asian Youth Day (AYD) adalah 
sebuah kegiatan jambore kaum muda yang melibatkan 
1.000 peserta dari dalam negeri dan 1.000 peserta dari luar 
negeri dari berbagai negara. Selain peserta, AYD dimotori 
oleh 600 panitia utama (steering dan organizing 
committee) dan ribuan panitia pendukung. Kegiatan ini 
dilangsungkan rutin tiap tiga tahun dan berdurasi sekitar 
satu pekan.  

Mengelola kegiatan yang melibatkan ribuan peserta 
tentu bukan hal yang mudah, walaupun sudah dibantu 
dengan komputasi berbasis aplikasi perkantoran (word 
processing dan spreadsheet). Sebelum terdaftar sebagai 
peserta, calon peserta diseleksi masing-masing perwakilan 
delegasi. Pendaftaran harus ketat karena tidak sembarang 
orang bisa mengikuti acara ini. Kemudian setelah tercatat 
sebagai peserta, ribuan peserta tersebut dibagi dalam 
sekitar 40 mixed-group yang diproyeksikan untuk 
mengikuti puluhan workshop secara paralel dan kunjungan 
ke lokasi budaya yang berbeda-beda. Selain itu peserta dan 
panitia dipastikan harus mendapatkan akomodasi yang 
sesuai jumlahnya karena semua akses akomodasi menjadi 
tanggung jawab panitia. Panitia juga berkewajiban 
mengatur konsumsi selama acara dan plotting transportasi 
bus dari akomodasi ke lokasi acara. 

Untuk sebuah kegiatan internasional seperti ini, perlu 
dirancang suatu sistem basis data registrasi dan event-
management system yang baik. Selain itu, untuk menjamin 
kelancaran alur kegiatan, juga dibutuhkan perangkat dan 
aplikasi presensi kehadiran yang responsif (berbasis 
perangkat mobile) dan terhubung ke basis data secara real-
time sehingga panitia tetap bisa memantau keikutsertaan 
setiap peserta dan menghindari penumpukan peserta di 
tempat-tempat presensi. 

2. Basis Data 

2.1 Sistem Basis Data 

Sistem basis data mengacu pada pengorganisasian 
komponen-komponen yang mendefinisikan dan mengatur 
pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan 
penggunaan data di dalam suatu lingkungan basis data 
[1][4]. Dari sudut pandang manajemen secara umum, 
sistem basis data terdiri dari lima bagian utama : 
• Hardware, mengacu pada seluruh perangkat keras 

yang digunakan pada sistem. Dalam kasus ini adalah 
komputer (laptop), wi-fi router, dan smartphone. 
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• Software, utamanya mengacu pada DBMS yang 
digunakan yang dalam hal ini adalah Apache MySQL, 
dibantu oleh sistem operasi (Microsoft Windows, 
Apple OS X Sierra, dan Google Android Jellybean) 
serta perangkat lunak word processing dan 
spreadsheet untuk dukungan pertukaran data. 

• People, melibatkan system adminisitrator, database 
administrator, database designer, programer, dan 
seluruh panitia dan peserta selaku end-user. 

• Procedure, yang berupa instruksi atau aturan yang 
berlaku sesuai dengan kebijakan yang diputuskan oleh 
Steering Committee dan yang terkait dengan alir data 
yang ditentukan oleh system analyst. 

• Data, meliputi seluruh data peserta, panitia, mata 
acara, akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang 
berupa data mentah. 
 

2.2  Database Management System (DBMS) 

DBMS memerankan peranan yang penting dalam 
penjaminan integritas dan konsistensi data yang telah 
dikumpulkan di dalam basis data. DBMS tidak terlihat 
bagi end-user, namun tidak bisa dipisahkan dari sistem 
basis data itu sendiri, karena memiliki fungsi sebagai 
berikut [2][3]: 
• Data dictionary management 
• Data storage management 
• Data transformation and presentation 
• Security management 
• Multiuser access control 
• Backup and recovery management 
• Data integrity management 
• Database access language and application 

programming interfaces (API) 
• Database communication interfaces 
 

2.3 QR Code 

QR (quick-response) code seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 4 adalah kode batang jenis baru dengan 
dimensi dua yang memungkinkan penyimpanan karakter 
yang jauh lebih banyak dibandingkan barcode standar satu 
dimensi. QR code awalnya sering digunakan di Jepang 
untuk menyimpan huruf-huruf kanji. QR code telah 
mendapatkan standardisasi internasional dan standardisasi 
dari Jepang berupa ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510. [5] 

Dalam kasus ini, QR code akan diisi nilainya dengan 
ID masing-masing baik untuk peserta maupun panitia. 
Susunan yang dipakai untuk membentuk ID adalah 
sebagai berikut: 

a. Peserta Luar Negeri: [Kode regio][Kode Negara][No. 
urut dalam delegasi][No. urut seluruh peserta] Contoh: 
EAKR430960 dari regio East Asia, negara Korea 
Selatan.  

b. Peserta Dalam Negeri: ID[Kode provinsi][No. urut 
dalam delegasi provinsi][No. urut seluruh peserta]. 
Contoh: IDPKY021244 dari Palangkaraya. 

c. Panitia: CM[Kode divisi][No. urut dalam divisi][No. 
urut seluruh peserta]. Contoh: CMREG02419 yang 
berarti panitia divisi registrasi. 

 

 
Gambar 1  Citra QR Code 

3. Perumusan Masalah dan System Scope 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka akan diteliti beberapa hal 
yang menjadi perumusah masalah sebagai berikut: 
a) Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sistem basis 

data dalam kegiatan AYD? 
b) Kemampuan apa saja yang bisa ditawarkan sistem 

basis data untuk meningkatkan unjuk kerja kegiatan 
AYD? 

c) Seberapa tingkat kebergunaan basis data ketika 
diaplikasikan?  
Sedangkan yang menjadi batasan atau system scope 

adalah: 
a) Rancangan database nantinya akan diimplementasikan 

secara physical 
b) Fitur yang akan didukung adalah: 

i. Mengisi dan mengubah data peserta, panitia, serta 
tabel-tabel pendukungnya. 

ii. Memplot data event, akomodasi, transportasi dan 
konsumsi. 

iii. Cetak data sesuai hak aksesnya. 
iv. Scan QR code untuk validasi kedatangan atau 

kehadiran peserta maupun panitia. 

4. Perancangan Basis Data  

Untuk menjawab rumusan masalah, maka akan dibuat 
suatu basis data untuk kegiatan registrasi calon peserta 
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AYD hingga event management system. Sistem basis data 
ini dirancang sedemikian rupa agar penyimpanan data atau 
informasi mengenai kegiatan AYD lebih mudah, cepat, 
teratur, dan akurat.  

Dimulai pada saat registrasi calon peserta dan panitia 
AYD, data dikumpulkan dengan cara pengisian form 
spreadsheet. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa 
mendaftar. Hanya orang yang memenuhi syarat saja yang 
akan didaftarkan. Form tersebut lalu dibersihkan dengan 
menyeragamkan cara penulisan dan penyebutan field-field 
tertentu. 

Kemudian setelah seluruh data bersih dimasukkan ke 
sistem, data peserta dan panitia diplotkan ke akomodasi 
yang tersedia. Data konsumsi direkam khususnya bagi 
panitia karena kebutuhan inap masing-masing panitia 
berbeda. Peserta juga disusun menjadi beberapa mixed-
group untuk mengikuti workshop paralel dan kunjungan ke 
lokasi budaya tertentu. Setiap kelompok difasilitasi oleh 
setidaknya dua orang panitia liaison officer. 

Untuk mengontrol kehadiran tiap peserta, panitia 
melakukan presensi secara digital menggunakan bantuan 
aplikasi presensi berbasis mobile yang dipasang di 
smartphone masing-masing LO. Peserta dicatat 
kehadirannya ketika check-in di akomodasi, keluar masuk 
setiap harinya sampai dengan check-out. Peserta juga 
dicatat kehadirannya setiap memulai dan mengakhiri 
workshop event. Sedangkan untuk kehadiran panitia cukup 
dengan menscan rutin setiap harinya saja. 

Dari kontrol kehadiran ini diharapkan ketika ada 
peserta yang tidak mengikuti alur acara dapat segera 
ketahuan dan dicari sumber masalah dan solusinya. Juga 
untuk mengantisipasi apabila ada yang sengaja menyusup 
dengan cara memalsukan callcard salah satu 
peserta/panitia. 

3.1 Use Case  

Diagram berikut menunjukkan siapa saja yang 
terhubung dengan sistem. 

 
Gambar 2  Use Case Diagram 

3.2 Entity-Relationship Diagram  

ER Diagram (ERD) dari sistem ditunjukkan pada 
Gambar 3 (sebelum normalisasi) dan Gambar 4 (setelah 
normalisasi). Prinsip perancangan basis data yang baik 
adalah tercapai normalisasi setidaknya hingga 3rd Normal 
Form [1][2][3][4]. Atau kalau dilihat dari ERD, sudah 
tidak ada lagi relasi many-to-many antar entitas. Semua 
relasi diupayakan dalam bentuk one-to-many. Relasi one-
to-one masih dimungkinkan masuk ke tahap implementasi, 
dengan catatan khusus [2][3].  

 

 
Gambar 3 ER Diagram sebelum normalisasi 

 
Dari rancangan ERD ini terlihat masih ada beberapa 

relasi one-to-one yang menghubungkan beberapa entitas, 
antara lain participant-transport, participant-
mixed_group_plot, serta mixed_group dengan 
event_assignment.  

Untuk kasus relasi entitas participant dengan transport, 
setiap participant pasti mempunyai catatan perjalanannya 
sendiri yang berbeda dengan participant lain. Namun 
dikarenakan catatan perjalanan setiap participant yang 
diperkirakan akan meminta atribut yang cukup banyak, 
maka catatan perjalanan ini dipisah pada tabel tersendiri.  

Kemudian untuk kasus relasi entitas participant dengan 
mixed_group_plot, relasi ini sebenarnya berawal dari 
relasi one-to-many antara participant dengan 
mixed_group. Dengan kata lain, satu mixed group bisa 
diisi banyak participant, namun satu participant hanya bisa 
terplot ke satu mixed group saja. Namun mixed group ini 
memiliki dua atribut yang berisi kode committee yang 
akan bertindak sebagai liaison officer dari setiap mixed 
group. Maka agar tidak semakin menambah populasi 
atribut dari tabel participant dan untuk mempermudah 
query dan menangkap permintaan update dari aplikasi 
mobile, diciptakanlah entitas asosiatif yang mana 
berdampak pada munculnya relasi one-to-one.  Alasan lain 
dari pembuatan entitas asosiatif ini adalah bisa 
ditambahkan catatan modified time, dimana ketika ada 
permintaan perubahan plotting, ada catatan sejarahnya. 
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Gambar 4  ER Diagram setelah normalisasi 
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Tabel 1 Spesifikasi tabel PARTICIPANT 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK

participant_id Kode akun partisipan VARCHAR(12)

[Kode regio][Kode 
negara][No. Urut 
delegasi][No Urut total 
partisipan]

Y PK

religious_status Status keagamaan VARCHAR(10) XXXXXXXXXX
BISHOP/PRIEST/BROTHER/SISTER
/LAYPERSON

Y

first_name Nama depan partisipan VARCHAR(50) XXXXXXXXXX
last_name Nama belakang partisipan VARCHAR(50) XXXXXXXXXX
nickname Nama panggilan partisipan VARCHAR(50) XXXXXXXXXX
gender Jenis kelamin VARCHAR(1) X M/F
birth_country Negara kelahiran VARCHAR(2) XX Yang terdaftar di tabel countries Y FK countries
birth_date Tanggal lahir DATE YYYY-MM-DD Y
passport_id Nomor paspor VARCHAR(10) XXXXXXXXXX
passport_ed Tanggal kadaluarsa paspor DATE YYYY-MM-DD
ktp_id Nomor KTP VARCHAR(16) XXXXXXXXXX
ktp_ed Tanggal kadaluarsa KTP DATE YYYY-MM-DD
language1 Penguasaan bahasa utama VARCHAR(3) XXX Yang terdaftar di tabel language Y FK languages
language2 Penguasaan bahasa sekunder VARCHAR(3) XXX Yang terdaftar di tabel language languages
employment Pekerjaan VARCHAR(3) XXX EMP/ST/FL/UE
street_address Alamat jalan VARCHAR(200) XXXXXXXXXX
district Kabupaten/distrik VARCHAR(100) XXXXXXXXXX
province Provinsi VARCHAR(100) XXXXXXXXXX
id_country Kode negara domisili VARCHAR(2) XX Yang terdaftar di tabel countries Y FK countries
parish Paroki VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
archdiocese Keuskupan/keuskupan agung VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
blood_type Golongan darah VARCHAR(3) XXX A/AB/B/O, +/-

tshirt_size Ukuran T-shirt VARCHAR(5) XXXXX
SF/MF/LF/XLF/XXLF/XXXLF/SM/
MM/LM/XLM/XXLM/XXXLM

special_needs Kebutuhan khusus VARCHAR(200) XXXXXXXXXX
email Email VARCHAR(40) XXXXXXXXX@XXXXX.XXX
password Password VARCHAR(40) XXXXXXXXXX
visa_no Nomor Visa VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
visa_date Tanggal izin kunjungan terakhir DATE YYYY-MM-DD
active_contact Nomor kontak aktif VARCHAR(16) 9999999999999999
photo_file Alamat file foto VARCHAR(200) XXXXXXXXXX
qrcodepic Alamat file QR code VARCHAR(200) XXXXXXXXXX
did_id Kode lokasi DID VARCHAR(3) XXX Yang terdaftar di tabel countries Y FK did
notes Catatan batal VARCHAR(200) XXXXXXXXXX CANCELED
passport_file Alamat file paspor VARCHAR(200) XXXXXXXXXX

participant

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
transport_id ID autoincrement INT (AI) 9999 1 .. Y PK

participant_id Kode akun partisipan VARCHAR(12)

[Kode regio][Kode 
negara][No. Urut 
delegasi][No Urut total 
partisipan]

Y FK participants

arrival_type Moda transportasi kedatangan VARCHAR(20) XXXXXXXXXX BUS/TRAIN/AIRPLANE
arrival_vessel_code Kode perjalanan kedatangan VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
arrival_time Waktu kedatangan DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
departure_type Moda transportasi kepulangan VARCHAR(20) XXXXXXXXXX BUS/TRAIN/AIRPLANE
departure_vessel_codKode perjalanan kepulangan VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
departure_time Waktu kepulangan DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT

transport

Tabel 2 Spesifikasi tabel TRANSPORT 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
did_id Kode DID VARCHAR(3) XXX Y PK
did_archdiocese Keuskupan tempat DID VARCHAR(45) XXXXXXXXXX
did_lo Nama LO DID VARCHAR(45) XXXXXXXXXX
did_contact Kontak LO DID VARCHAR(14) XXXXXXXXXX

did

Tabel 3 Spesifikasi tabel DID 

Tabel 4 Spesifikasi tabel COUNTRY 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
country_id Kode negara VARCHAR(3) XXX Y PK
country_name Nama negara VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
region Region dari negara VARCHAR(20) XXXXXXXXXX

country
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Tabel 5 Spesifikasi tabel LANGUAGES 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
language_id Kode penguasaan bahasa VARCHAR(3) XXX Y PK
language Nama bahasa VARCHAR(45) XXXXXXXXXX
fluency Penguasaan VARCHAR(45) XXXXXXXXXX Excellent/Fluent/Basic written

language

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
division_id Kode divisi panitia VARCHAR(3) XXX Y PK
division_name Nama divisi panitia VARCHAR(45) XXXXXXXXXX

division

Tabel 6 Spesifikasi tabel DIVISION 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
mg_id Kode mixed group VARCHAR(2) XX 01 .. 53 Y PK
lo1 LO utama VARCHAR(12) XXXXXXXXXX Y
lo2 LO cadangan VARCHAR(12) XXXXXXXXXX
event_id Kode event workshop VARCHAR(4) XXXX Y FK events
expo_id Kode exposure VARCHAR(7) XXXXXXX Y FK exposure

mixed_group

Tabel 7 Spesifikasi tabel MIXED_GROUP 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
mgp_id ID autoincrement INT (AI) 9999 1 .. 3000 Y PK
mg_id Kode mixed group VARCHAR(2) XX Y FK mixed_group

participant_id Kode akun partisipan VARCHAR(12)
[Kode regio][Kode negara][No. 
Urut delegasi][No Urut total 
partisipan]

Y
FK participants

exp_attend Waktu keberangkatan ke exposure DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
exp_leave Waktu kepulangan dari exposure DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
wrk_attend Waktu kehadiran workshop DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
wrk_leave Waktu selesai ikut workshop DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
achievement_grade Penilaian performa DECIMAL(5,2) 999.99 70.00 .. 100.00
notes Catatan ketidakhadiran VARCHAR(200) XXXXXXXXXX

mixed_group_plot

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
event_id Kode event workshop VARCHAR(4) XXXX Y PK
event_name Tajuk utama workshop VARCHAR(45) XXXXXXXXXX
event_cap Kapasitas peserta workshop INT 999 1 .. 300
event_topic Topik workshop VARCHAR(75) XXXXXXXXXX
event_facilitator Fasilitator workshop VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
event_co_fac Asisten fasilitator workshop VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
event_pic Person in charge workshop VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
event_mg_quota Catatan kuota mixed group INT 9 1 .. 5

event

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
expo_id Kode exposure VARCHAR(7) XXXXXXX Y PK
expo_location Nama lokasi exposure VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
expo_kabupaten Kabupaten tempat exposure VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
expo_group_name Grup exposure per lokasi VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
expo_pic Person in charge exposure VARCHAR(30) XXXXXXXXXX
expo_bus Kode bus exposure VARCHAR(50) XXXXXXXXXX Y FK bus

exposure

Tabel 8 Spesifikasi tabel MIXED_GROUP_PLOT 

Tabel 9 Spesifikasi tabel EVENT 

Tabel 10 Spesifikasi tabel EXPOSURE 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
bus_id Kode bus VARCHAR(9) [Rute bus][Nomor urut] Y PK
bus_name Nama operator bus VARCHAR(20) XXXXXXXXXX
bus_plate_no Nomor TNKB VARCHAR(9) XXXXXXXXX
dailyrentrate Harga sewa harian INT 9999999

bus

Tabel 11 Spesifikasi tabel BUS 
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NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
acm_plot_id ID autoincrement INT (AI) 9999 Y PK

participant_id Kode akun partisipan VARCHAR(12)

[Kode regio][Kode 
negara][No. Urut 
delegasi][No Urut total 
partisipan]

Y FK participants

acm_id Kode akomodasi VARCHAR(10) [Akomodasi][Nomor urut] Y FK accomodation

acm_lo_id LO bus & akomodasi VARCHAR(12)
CM[Divisi][Nomor urut 
divisi][Nomor urut seluruh 
panitia]

FK committees

bus_id Kode bus VARCHAR(9) [Rute bus][Nomor urut] Y FK bus
check_in Waktu check in ke akomodasi DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
return_d0 Waktu kembali ke akomodasi Day 0 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
leave_d1 Waktu berangkat dari akomodasi Day 1 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
return_d1 Waktu kembali ke akomodasi Day 1 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
leave_d2 Waktu berangkat dari akomodasi Day 2 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
return_d2 Waktu kembali ke akomodasi Day 2 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
leave_d3 Waktu berangkat dari akomodasi Day 3 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
return_d3 Waktu kembali ke akomodasi Day 3 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
leave_d4 Waktu berangkat dari akomodasi Day 4 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
return_d4 Waktu kembali ke akomodasi Day 4 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
check_out Waktu check in dari akomodasi DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
notes Catatan tambahan/ketinggalan VARCHAR(200) XXXXXXXXX

acm_participant

Tabel 12 Spesifikasi tabel ACM_PARTICIPANT 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
acm_id Kode akomodasi VARCHAR(10) [Akomodasi][Nomor urut] Y PK
acm_name Nama akomodasi VARCHAR(50) XXXXXXXXX Y 
acm_sub_area Sub area/gedung VARCHAR(50) XXXXXXXXX Y 
acm_room Nomor/nama ruang/kamar VARCHAR(50) XXXXXXXXX Y
acm_cap Kapasitas tempat tidur INT 9 1 .. Y
acm_ocp Jumlah terisi INT 9 0 .. <= acm_cap Y
acm_notes Catatan khusus (gender) VARCHAR(200) XXXXXXXXX

accomodation

Tabel 13 Spesifikasi tabel ACCOMODATION 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK
acm_cm_plot_id ID autoincrement INT (AI) 9999 1 .. Y PK

committee_id Kode akun panitia VARCHAR(12)
CM[Divisi][Nomor urut 
divisi][Nomor urut seluruh 
panitia]

Y FK committees

acm_id Kode akomodasi VARCHAR(10) [Akomodasi][Nomor urut] Y FK accomodation
checkin_date Waktu checkin di akomodasi DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT
checkout_date Waktu checkout dari akomodasi DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:TT

acm_committee

Tabel 14 Spesifikasi tabel ACM_COMMITTEE 

NAMA TABEL NAMA ATRIBUT KONTEN TIPE DATA FORMAT RANGE NOT NULL PK/FK REFERENSI FK

committee_id Kode akun panitia VARCHAR(12)
CM[Divisi][Nomor urut 
divisi][Nomor urut seluruh 
panitia] Y PK

division_id Kode divisi panitia VARCHAR(3) XXX Y FK divisions
c_first_name Nama depan panitia VARCHAR(50) XXXXXXXXX
c_last_name Nama belakang panitia VARCHAR(50) XXXXXXXXX
c_nick_name Nama panggilan panitia VARCHAR(15) XXXXXXXXX
c_gender Jenis kelamin panitia VARCHAR(1) X M/F
c_birth_country Negara kelahiran panitia VARCHAR(2) XX FK countries
c_birth_date Tanggal lahir panitia DATE YYYY-MM-DD
c_passport_id Nomor paspor panitia VARCHAR(15) XXXXXXXXX
c_passport_ed Tanggal kadaluarsa paspor panitia DATE YYYY-MM-DD
c_ktp_id Nomor KTP panitia VARCHAR(16) XXXXXXXXX
c_language1 Penguasaan bahasa utama panitia VARCHAR(3) XXX Y FK languages
c_language2 Penguasaan bahasa sekunder panitia VARCHAR(3) XXX FK languages
c_employment Pekerjaan panitia VARCHAR(3) XXX EMP/ST/FL/UE
c_street_ads Alamat jalan panitia VARCHAR(75) XXXXXXXXX
c_district Kabupaten/distrik VARCHAR(30) XXXXXXXXX
c_province Provinsi VARCHAR(30) XXXXXXXXX
c_country_id Negara domisili VARCHAR(2) XX Y FK countries
c_parish Paroki VARCHAR(30) XXXXXXXXX
c_archdiocese Keuskupan/keuskupan agung VARCHAR(15) XXXXXXXXX
c_blood_type Golongan darah panitia VARCHAR(2) XX
c_tshirt_size Ukuran T-shirt panitia VARCHAR(5) XXXXX
c_special_needs Kebutuhan khusus VARCHAR(100) XXXXXXXXX
c_email Email panitia VARCHAR(45) XXXXXXXXX@XXXXX.XXX
c_active_contact Nomor kontak aktif panitia VARCHAR(16) 9999999999999999
c_photo_file Alamat file foto panitia VARCHAR(200) XXXXXXXXX
c_qrcodepic Alamat file QR code panitia VARCHAR(100) XXXXXXXXX
c_notes Catatan khusus pembatalan VARCHAR(100) XXXXXXXXX
c_password Password panitia VARCHAR(40) XXXXXXXXX

c_coordinator Kode panitia selaku koordinatornya VARCHAR(12)
CM[Divisi][Nomor urut 
divisi][Nomor urut seluruh 
panitia]

FK committees

committees

Tabel 15 Spesifikasi tabel COMMITTEE 
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Demikian pula dengan relasi antara mixed_group dengan 
event_assignment. Ketentuannya adalah satu mixed group 
hanya bisa mengikuti satu event exposure dan satu event 
workshop. Sedangkan satu event exposure atau satu event 
workshop bisa diikuti oleh lebih dari satu mixed group, 
tergantung kapasitasnya. Alternatif desainnya adalah 
dengan membuat tabel exposure dan event langsung 
terhubung ke tabel mixed_group. Salah satu alasan yang 
mendasari terciptanya entitas event_assignment adalah 
untuk mempermudah proses plotting mixed group serta 
exposure ke event workshop, sesuai dengan topik 
workshopnya. Jadi untuk kasus ini yang menjadi 
determinan utama adalah topik workshop, menentukan 
kuota mixed group yang akan menjadi pesertanya, dan 
menentukan tempat exposure mana yang akan dituju. 

Tabel 1 hingga Tabel 15 memaparkan spesifikasi 
tiap-tiap tabel yang digunakan, atau yang lebih umum 
disebut sebagai data dictionary. Tabel 1 berisi data peserta 
atau participant. Tabel 2 berisi data transportasi setiap 
peserta dari lokasi live in/DID (days in diocese) menuju 
venue acara utama di Jogja Expo Center, serta 
kepulangannya. Tabel 3 berisi data DID, sebagai tabel 
induk dari tabel Participant. Tabel 4 berisi data negara dan 
regionalnya, sebagai tabel induk dari tabel Participant dan 
Committee. Tabel 5 berisi data bahasa yang dikuasai baik 
peserta maupun panitia. Tabel 6 berisi data divisi panitia 
sebagai tabel induk dari tabel Committee. Tabel 7 berisi 
data mixed group. Tabel 8 berisi data plotting peserta ke 
mixed group. Plotting menggunakan ketentuan setiap 
kontingen diambil dua orang untuk kemudian disebar 
merata ke seluruh mixed group. Selain itu, tabel ini juga 
digunakan untuk menampung lemparan data kehadiran 
dari aplikasi presensi berbasis mobile. Tabel 9 berisi data 
event workshop. Tabel 10 berisi data exposure. Tabel 11 
berisi data bus. Tabel 12 berisi data plotting akomodasi 
untuk peserta, termasuk untuk menampung lemparan data 
keluar masuk akomodasi dari aplikasi presensi. Tabel 13 
berisi data akomodasi. Tabel 14 berisi data plotting 
akomodasi untuk panitia. Tabel 15 berisi data panitia. 
 
5. Perancangan Aplikasi Presensi berbasis 

Mobile  
 

Di awal disebutkan bahwa sistem basis data ini 
melibatkan pembuatan aplikasi presensi berbasis mobile. 
Hal ini dikarenakan aplikasi yang berjalan di perangkat 
bergerak cukup mudah untuk mengakses kamera yang 
terintegrasi dengan perangkat tersebut. Aplikasi presensi 
ini terhubung secara real-time dengan basis data induk 
untuk merekam: 
• data peserta datang di Indonesia, 
• data peserta keluar masuk akomodasi setiap harinya, 
• data peserta mengikuti seluruh acara yang disusun 

Aplikasi tersebut dirancang untuk membaca QR code 
yang berisi ID masing-masing peserta dan panitia. QR 
code bisa diakses di halaman profil masing-masing peserta 
atau panitia. Selain itu juga disiapkan callcard yang juga 
berisi QR code sehingga peserta tidak harus selalu 
menunjukkan smartphone miliknya untuk dapat tercatat 
dalam presensi.  

Tabel 16  Perbandingan presensi manual dengan scan QR code 

Metode Waktu Proses Total waktu untuk 2.000 orang 
Manual 5 detik/orang 10.000 detik = 2 jam 42 menit 
Scan QR 1 detik/orang  2.000 detik = 33 menit 

 
Dari Tabel 16 terlihat efisiensi penggunaan aplikasi 

scanning sebesar 80%. Nilai tersebut dengan asumsi satu 
titik presensi. Apabila presensi bisa dilakukan secara 
paralel maka akan semakin singkat lagi waktu yang 
dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah data tersimpan 
dengan lebih rapi dibandingkan harus mengolah lembar 
presensi tanda tangan manual. 

6. Kesimpulan 

Agar manfaat basis data bisa didapatkan secara 
optimal, maka kelima bagian utama dari basis data harus 
dilibatkan dalam sistem. Umumnya kegagalan penerapan 
basis data adalah lemahnya kontribusi dari salah satu 
bagian utama atau lebih.   

Untuk mendukung kegiatan ini, tidak ada kendala 
dalam memenuhi kebutuhan hardware. Sistem berbasis 
web mampu didukung oleh hampir seluruh komputer 
standar saat ini. Sedangkan aplikasi presensi bisa 
dijalankan oleh hampir semua smartphone Android 
Marshmallow. Dukungan data juga cukup valid karena 
sudah melalui proses cleaning di awal. People dalam 
kasus ini sangat akomodatif terhadap teknologi karena 
kebetulan usianya rata-rata masih muda (kisaran 20-40 
tahun). Porsi yang perlu mendapat perhatian adalah 
procedure karena kegiatan ini baru sekali diselenggarakan 
di Indonesia sehingga panitia yang menyelenggarakan pun 
juga masih meraba-raba untuk menentukan aturan main. 
Terkadang panitia yang kurang menguasai teknologi 
cenderung memilih berimprovisasi di lapangan pada saat 
pelaksanaan. Hal ini yang membuat efektivitas sistem 
menjadi berkurang.     

Dengan adanya sistem basis data ini, panitia 
diproyeksikan dapat mengolah data dengan mudah dan 
cepat, seperti memasukan data baru, dan melihat data yang 
ada, sesuai dengan otoritasnya masing, dengan keamanan 
yang cukup terjamin menggunakan secure HTTP. Model 
arsitektur web-based membuat pengaksesan data menjadi 
lebih fleksibel dan reliable. Setiap field yang sensitif bisa 
disandikan dengan fungsi hash yang tersedia di aplikasi 
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phpMyAdmin, seperti contohnya untuk field password. 
Dengan fitur login pada akun masing-masing, peserta 
nantinya dapat melihat panduan acara, akomodasi, 
transportasi dan konsumsi dengan nyaman. Apabila ada 
perubahan data yang dilakukan oleh panitia, hasilnya dapat 
langsung terlihat di akun masing-masing. Proses presensi 
juga diprediksi dapat berjalan dengan lancar dan 
meminimalkan potensi bottleneck di tiap gate masuk ke 
venue.  

Melalui analisis yang dilakukan, aplikasi basis data 
dapat digunakan pihak steering committee untuk 
mendukung pengambilan keputusan. Berikutnya, untuk 
mengukur tingkat kebergunaan aplikasi basis data yang 
dibangun, bisa dipilih metode pendekatan usability. 
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