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DRAFT WAWANCARA  

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA 

PADA KAMPUNG MARKETER 

 

Judul Penelitian : Rancang Bangun Sistem Informasi Sumber Daya 

Manusia Pada Kampung Marketer 

Deskripsi : SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia) 

merupakan sistem yang mendata warga binaan dan 

membantu memetakan warga binaan pada Kampung 

Marketer, meliputi pendataan, penilaian, dan pelaporan. 

Aktor Pertanyaan Hasil Jawaban 

Bpk. Eko Sulistyono 

(Public Relation 

Kampung Marketer) 

Bagaimana proses 

bisnis perekrutan 

sumber daya manusia 

pada Kampung 

Marketer? 

Kampung Marketer 

melakukan pendidikan dan 

pemberdayaan yang 

mengambil warga desa yang 

lulusan SMP, SD, atau tidak 

berpendidikan. Setelah 

direkrut, SDM akan dilatih 

berdasarkan keterampilan 

yang dipilih. Ada pilihan 

diklat Advertiser dengan 

diklat selama 1 bulan, dan 

Customer Service dengan 
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diklat selama 1 minggu. Di 

akhir masa diklat terdapat 

ujian, dan diberi nilai. Setelah 

warga lulus, Kampung 

Marketer mencarikan 

pekerjaan dari rekanan 

Kampung Marketer. 

Apakah Kampung 

Marketer menyediakan 

fasilitas bagi warga 

yang dibina? 

Tidak, kami hanya 

memfasilitasi diklat, materi, 

tentor, dan konsumsi selama 

diklat. Setelah diklat, fasilitas 

kerja yang didapatkan warga 

binaan disediakan oleh bos 

mereka masing-masing di 

perusahaannya. 

Jaminan apa warga 

binaan taat bekerja 

setelah diklat? 

Untuk mengikat warga 

binaan, setiap warga yang 

sudah dipekerjakan akan 

diawasi oleh pimpinan 

kampung marketer dan 

pimpinan perusahaan tempat 

warga bekerja, lewat grup 

social media. 

Syarat untuk menjadi 

warga binaan apa saja? 

Tidak ada syarat khusus, 

hanya fotocopy KTP, dan CV, 

kalo bisa ditambahkan surat 

lamaran. Tapi SDM target 

kita adalah warga asli daerah 

Karangmoncol, paling jauh di 

Bobotsari. 
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Ada syarat atau 

template CV? 

Tidak ada, yang penting ada 

data diri. 

Setelah mendaftar, 

warga harus apa? 

Setelah mendaftar, warga 

menunggu untuk dipanggil 

pelatihan (diklat). 

Cara memilih 

keterampilannya 

bagaimana? 

Saat mendaftar, akan 

langsung ditanyakan. 

Apakah boleh pindah 

keterampilan saat 

diklat? 

Tidak boleh. 

Manajer apa saja yang 

ada di Kampung 

Marketer? 

Manajemen Tata Usaha, 

Pendidikan, Pemberdayaan, 

dan Pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Lampiran 2, Draft Pengujian Sistem 

Pengujian Pengguna Administrator 
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Pengujian Pengguna Pengajar 
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Pengujian Pengguna Pimpinan 
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