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ABSTRAK   

   

Proses pengolahan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Kalimantan Selatan sampai saat ini masih menggunakan aplikasi perkantoran yang sederhana. Oleh 

karena itu, sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan proses pengolahan SPPD. Diantaranya 

sering terjadi kesalahan Nama dan NIP Pegawai, Jabatan, Biaya, kehilangan berkas pencairan yang telah dicetak 

dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi membuat proses pengolahanSPPD ini menjadi tidak efisien dan 

tidak efektif. Maka diperlukan suatu sistem komputerisasi yang sangat sesuai untuk mendukung kinerja dalam 

pengelolaan SPPD. Sehingga dapat mengatasi permasalahan atau kendala pada sistem berjalan saat 

iniMetodeberorientasi objek dengan alat bantu sofware software UML (Unified Modeling Language), 

pengamatan langsung, dan wawancara kepada pihak yang terkait menjadi analisa sistem yang digunakan untuk 

membangun sistem baru dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan sistemkomputersisasi yang diusulkan ini 

secara baik kemungkinan adanya kesalahan dapat diminimalisasi serta pengolahan SPPD menjadi lebih mudah. 

Saran untuk penelitian selanjutnya bisa di tambahkan fitur filter “Approved” di menu halaman pegawai , agar 

yang dapat melakukan penginputan data hasil perjalanan dinas , rincian biaya , dan kegiatan hanya pegawai 

dengan stattu sppd nya “Approved”.    

  

Kata Kunci : SPPD, UML,  Komputerisasi.  

   

  
   

ABSTRACT   

   

The processing of SPPD (Official Travel Order) Office of Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan 

Selatan is still using simple office applications. Therefore, there are mistakes in carrying out the SPPD process. 

Among them, there are frequent mistakes in employee names and NIPs, positions, lost disbursement files that have 

been printed and the absence of a computerized system makes the SPPD processing inefficient and ineffective. So 

we need a computerized system that is very suitable to support performance in the management of SPPD. So that 

it can solve problems or problems with this running system. Object-oriented method with UML (Unified Modeling 

Language) software tools, direct observation, and interviews with related parties become the system analysis used 

to build new systems in this study. By making good use of the proposed computerization system, the possibility of 

errors can be minimized and the processing of SPPD becomes easier. Suggestions for further research can add 

the "Approved" filter feature in the employee page menu, so that those who can input data on official travel results, 

details of costs, and activities are only employees with sppd status "Approved".  
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PENDAHULUAN    

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal 29 Maret 1982 

Nomor M.06.PR.04.10, sebagai realisasi atas perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

1974 dengan Nomor 27 Tahun 1981, maka dibentuklah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan 

Selatan dan Tengah.  

Adapun masalah yang saat ini ada pada Kmemnkumham Kalsel yaitu belum adanya suatu sistem yang  

terkomputerisasi pada data SPPD, dan tidak adanya arsip data SPPD. pada saat ini penginputan data SPPD masih 

dilakukan secara manual sehingga prosesnya memakan banyak waktu dan kurang efisien.    

Sehingga diharapkan dengan dibuatnya sebuah sistem yang mana nanti akan mempermudah pegawai 

Kemenkumham dalam melakukan penginputan dan pengarsipan data SPPD sehingga proses waktu yang cepat dan 

efisien.   

   

METODE    

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Studi Literatur, yaitu pengumpulan data terhadap alur proses yang berjalan pada Kemenkumham untuk 

memperoleh informasi yang nantinya akan diolah kedalam aplikasi.   

2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap alur proses yang berjalan pada Kemenkumham untuk 

memperoleh informasi yang nantinya akan diolah kedalam aplikasi.     

3. Wawancara, yaitu Kegiatan yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada pegawai kemenkumham 

untuk seputar informasi mengenai data-data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi.   
  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Tahap Analisa   

Pada tahap ini langkah awal untuk pengembangan sebuah sistem dengan cara menganalisa sistem lama 

yang sedang berjalan di Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan cara observasi ke tempat penelitian untuk 

membuat  sistem baru yang lebih efektif dan efisien.   

Tahap Modelling   

  Pada tahap modelling adalah tahap dimana kita menganalisis agar mendapatkan alur dari sebuah sistem yang 

akan dibuat, diantara lain membuat usecase , rancangan activity diagram, rancangan sequence diagram, 

rancangan class diagram.   

   

  
Gambar 1. Usecase  



   

  
Gambar 2. Activity Diagram   

  

  
Gambar 3. Sequence Diagram   

  



  
Gambar 4. Class Diagram   

   

Tahap Konstruksi   

  Pada tahap konstruksi ini merupakan tahapan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian dibentuk 

menjadi sebuah tampilan antar muka dengan kode (program) yang siap untuk dioperasikan.   

   

1. Tampilan Halaman Login  

Merupakan halaman yang mana user harus memasukkan username dan password agar 

bisa mengakses halaman selanjutmya.  

   

   

    
Gambar 5. Halaman Login   

   

  

  

  

  

  

  

  



   

 2. Tampilan Halaman Utama Admin   

Sebuah halaman akan tampil ketika berhasil memasukkan username password sebagai 

admin. Halaman ini berisikan data pimpinan , pegawai, dan laporan SPPD.  

  

  
Gambar 6. Halaman Utama Admin  

   

3. Tampilan Halaman Utama Pimpinan  

Sebuah halaman akan tampil ketika berhasil memasukkan username password sebagai 

pimpinan. Di Halaman ini Pimpinan ini berfungsi untuk memeriksa Surat SPPD yang sudah 

diajukan oleh pegawai yang bersangkutan dan juga meng Approved/Rejected SPPD yang 

masuk.   

  

   

   

Gambar 7. Halaman Utama Pimpinan  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

 4. Tampilan Halaman Utama Pegawai  

Sebuah halaman akan tampil ketika berhasil memasukkan username password sebagai 

pegawai. Halaman ini digunakan untuk meinput surat sppd, hasil sppd, rincian biaya, dan 

kegiatan.  

   

  

Gambar 8. Halaman Utama Pegawai  

   

   

5. Tampilan Halaman Tabel Data SPPD   

Halaman table yang digunakan untuk melihat surat sppd yang 

sudah di input oleh pegawai.   

  
Gambar 9. Halaman Tabel Data SPPD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

    

6. Tampilan Cetak Rekap Laporan SPPD Masuk  

Laporan cetak dengan mengambil data dari database.  

 
   

7. Tampilan Cetak SPPD yang dibawa  

SPPD yang dibawa merupakan surat yang akan dibawa pegawai saat melakukan 

perjalanan dinas.  

 
Gambar 11. SPPD yang dibawa 1  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  Gambar 10. Rekap Laporan sppd masuk    

  



  

  

  

   

PENUTUP      

Kesimpulan   

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Sistem Informasi 

Surat Perintah Perjalana Dinas dan Laporan PertanggungJawaban Perjalanan Dinas Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut :  

  

1. Sistem usulan ini mampu menghasilkan Laporan Data Pegawai , Laporan Data Pimpinan, Laporan Status 

SPPD,  Laporan Surat Pengajuan SPPD , Laporan SPPD Masuk , Laporan SPPD Keluar, Laporan 

Kegiatan, Laporan Biaya , Laporan Rekap SPPD, Laporan Rekap Hasil Perjalanan Dinas , Laporan Hasil 

Perjalanan Dinas.  

2. Proses pengecekkan data maupun pencarian data bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.  

3. Pembuatan laporan pengelolaan data sppd tersebut menjadi lebih mudah, cepat dan tepat.  

4. Memudahkan dalam penginputan semua data-data menjadi terkomputerisasi dengan baik.  

   

Saran   

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Informasi Surat Perintah Perjalana Dinas dan 

Laporan PertanggungJawaban Perjalanan Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 

Kalimantan Selatan Selatan :  

  

1. Sistem ini dibuat belum begitu sempurna dengan kata lain masih perlu perbaikan, pada Template dan 

beberapa fitur input lainnya .  

2. Bisa ditambahkan aplikasi sms gateway untuk menginformasikan status sppd yang di approved.  

3. Bisa di tambahkan fitur filter “Approved” di menu halaman pegawai , agar yang dapat melakukan 

penginputan data hasil perjalanan dinas , rincian biaya , dan kegiatan hanya pegawai dengan stattu sppd 

nya “Approved”.    
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