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ABSTRAK 

 

Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah instansi yang 

bertanggung jawab kepada Gubernur tentang mengatur kewewenangan daerah di bidang manajemen 

kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walikota berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah pengelolaan data orientasi dprd. Data yang 

dibutuhkan diantaranya data peserta dari kabupaten dan fraksinya, pembagian atribut, serta data lainnya yang 

dianggap penting oleh pemakai data selama kegiatan berlangsung. 

 Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan 

orientasi dprd saat ini masih dilakukan secara manual. Proses penyimpanan data, serta pembuatan laporan saat ini 

diarsipkan dalam bentuk berkas yang mengakibatkan kesukaran dalam pencarian informasi dan juga 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Demikian juga ingin mencoba mempermudah atau 

mengembangkan metode pemanfaatan Komputer untuk membantu Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan Aplikasi Website dengan “Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan 

Orientasi DPRD di Dinas Sumber Daya Manusia Daerah Kalimantan Selatan”. 

Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD di Dinas Sumber Daya Manusia Daerah Kalimantan 

Selatan yang telah terkomputerisasi dapat membantu penginputan data dengan cepat dan akurat. Aplikasi 

didukung oleh fasilitas pencarian data pada tiap sub menu sehingga semua informasi yang dibutuhkan admin atau 

pegawai mudah didapat, cepat dan akurat sehingga dapat dikelola dengan baik.  
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ABSTRACT 

 

Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan is the agency 

responsible to the Governor on regulating regional authority in the field of personnel management, as well as 

carrying out other tasks in accordance with the policies set by the mayor based on existing laws and regulations, 

one of which is the management of dprd orientation data. The data needed include data of participants from the 

district and its fractions, the division of attributes, as well as other data that is considered important by data users 

during the activity. 

 Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan in the orientation 

activities of the parliament is still done manually. The process of storing data, as well as creating reports is 

currently archived in the form of files that result in difficulty in finding information and also allows for errors in 

data input. Likewise, we want to try to facilitate or develop computer utilization methods to help the Regional 

Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan use the Website Application 

with " Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD  Dinas Sumber Daya Manusia Daerah Kalimantan 

Selatan ". 

Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD di Dinas Sumber Daya Manusia Daerah 

Kalimantan Selatan Region that has been computerized can help input data quickly and accurately. The 



application is supported by data search facility on each sub menu so that all information needed by admin or 

employee is easy to get, fast and accurate so that it can be managed properly.  
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PENDAHULUAN 

Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsil Kalimantan Selatan Adalah 

perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. 

  DINAS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN 

SELATAN masih sangat membutuhkan perkembangan teknologi informasi. Salah satu kegiatan yang ada di 

dalam DINAS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN 

SELATAN yang membutuhkan perkembangan tekhnologi informasi adalah kegiatan Orientasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 Kegiatan Orientasi Dprd adalah kegiatan yang sangat penting untuk dprd yang baru saja terpilih 

. Karena kegiatan orientasi dprd memberikan banyak pemahaman baru misalnya tugas dan fungsi dewan seperti 

menyusun peraturan daerah, pengawasan program dan penyusunan anggaran  termasuk kita tau bahwa dprd 

posisinya sejajar dengan eksekutif sehingga apa yang dilakukan oleh pemda wajib diketahui oleh 

dewan,pengelolaan data orientasi dprd Di DINAS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN bisa dikatan tidak efektif dan efisien karena di dinas tersebut masih 

mengelola data latihan dasar cpns masih menggunakan sistem manual sehingga sering terjadi data yg terselip atau 

hilang karena terlalu banyak data yg tertumpuk dan berserakan di  ruangan penglolaan. 

 

 

METODE 

1. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukukan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian, adapun data yang 

didapatkan berupa jurnal, skripsi dan baca-bacaan yang terkait dengan judul penelitian. 

2. Observasi  

Observasi yang langsung dilakukan di lapangan guna mendapatkan rancangan aplikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan kinerja orientasi dprd pada bidang pkmf di dinas badan pengembangan sumber daya manusia 

daerah provinsi kalimantan selatan . Dengan melakukan observasi di dinas tersebut ketika melakukan PKL 

pada bulan Oktober sampai dengan November 2018. Dari observasi selama dua bulan tersebut didapatkan 

hasil kurangnya efisiensi ketika akan memasukkan kegiatan orientasi pada tiap-tiap kabupaten yang 

tersebar di provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Wawancara  

 Wawancara dilakukan pada Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan serta beberapa karyawan bagian Pengembangan, kompetensi manajerial dan 

fungsional yaitu H. Heldy,S.Sos,Mh selaku kepala bidang guna mendapatkan data yang diperlukan dan 

membuat rancangan aplikasi demi tercapainya target aplikasi yang mampu membantu kebutuhan dan 

kinerja pegawai di dinas tersebut. Dan juga dilakukan wawancara di dinas tersebut ketika sedang 

melaksanakan PKL pada bulan Oktober sampai dengan November 2018. Dari wawancara yang telah 

dilakukan bahwa para pegawai masih kesukaran dalam mendata daftar calon peserta kegiatan karna masih 

dilakukan secara manual. 

2. Merancang / Mendesain Sistem 

Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk tampilan-tampilan 

komputer yang akan menggunakan sistem baru. Pada proses desain sistem ini, terdapat proses pemindahan 

dari apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana sistem nanti akan melakukannya. Selama tahapan desain, 

isi dari tampilan sistem harus terperinci dan format input output sistem ditetapkan. 

3. Pengkodean (coding) 

Merupakan tahapan penerjemah data atau pemecahan masalah yang telah dirancang kedalam suatu bahasa 

pemrograman komputer tententu.  Suatu kode harus didesain sedemikian rupa sehingga proses indentifikasi 



dan pengambilan data dapat berjalan secara efisien. 

4. Testing  

Testing adalah proses pengeksekusi program secara intensif untuk menemukan kesalahan – kesalahan. Bagian 

ini sangat penting sebab akan mempengaruhi pada tata cara pengujian. Pengujian tidak hanya mendapatkan 

program yang benar, namun juga memastikan bahwa program tersebut bebas dari kesalahan – kesalahan untuk 

segala kondisi yang mungkin akan terjadi. 

5. Implementasi 

 Bila program dari sistem sesuai dengan spesifikasi, kemudian dapat 

dilaksakan uji persetujuan pemakai untuk melihat apakah desain yang dinyatakan dengan spesifikasi sistem 

tersebut dengan kebutuhan yang diperlukan. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi ini sangat penting guna penelusuran jika terjadi kesalahan maupun dalam pengembangannya, 

dengan dilakukannya dokumentasi tersebut supaya mendapatkan informasi yang cukup memadai, agar orang 

lain dapat mengerti maksud dari program tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Use Case Diagram 

Use case merupakan penjelasan fungsi dari sebuah sistem melalui perspektif pengguna. Use case berkerja dengan 

cara mendeskripsikan jenis interaksi antara user (actor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana 

sebuah sistem dipakai. Urutan langkah – langkah yang menerangkan hubungan antara actor dengan sistem disebut 

scenario. Secara singkat, use case dapat dikatakan sebagai scenario yang digabungkan bersama – sama oleh tujuan 

umum pengguna. Setidaknya, ada lima aspek dalam diagram use case, antara lain adalah actor, use case sistem/ 

subsystem,relationship dan boundary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam 

banyak kasus. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi pada beberapa 

eksekusi. Berikut activity diagram dari Aplikasi pemantauan pelaksanaan orientasi dprd pada badan 

pengembangan sumber daya manusia daerah kalimantan selatan: 



Activity diagram seperti sebuah flowchart. Activity diagram menunjukan tahapan, pengambilan keputusan 

pencabangan. Diagram ini sangat berguna untuk menunjukan operation sebuah objek dan prosesnya. Kelebihan 

Activity diagram dibandingkan flowchart adalah kemampuan dalam menampilkan aktivitas pararel serta dapat 

digunakan untuk menunjukan siapa mengerjakan apa dengan teknik partisipation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Kegiatan Orientasi DPRD 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku dalam sebuah scenario. Diagram ini menunjukan 

sejumlah contoh objek dan message (pesan) yang diletakan diantara objek – objek ini didalam use case, Komponen 

utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama. Message diwakili 

dengan garis tanda panah dan waktu yang ditunjukan dengan progress vertical. 

 

 



A. Laporan Absensi 

 
Gambar 1. 3 Sequence Laporan Absensi 

B. Laporan Rekapitulasi 

 
Gambar 1. 4 Sequence Laporan Rekapitulasi 



C. Laporan Pembagian Atribut 

 
Gambar 1. 5 Sequence Diagram Laporan Pembagian Atribut 

 

D. Laporan Evaluasi 

 
Gambar 1. 6 Sequence Diagram Laporan Evaluasi 



E. Laporan Jadwal Kegiatan 

 
Gambar 1. 7 Sequence Diagram Laporan Jadwal Kegiatan 

F. Laporan IDCard Peserta 

 
Gambar 1. 8 Sequence Diagram Laporan IDCard Peserta 



G.  Laporan Pengembalian Atribut 

 
Gambar 1. 9 Sequence Laporan Pengembalian Atribut 

H. Laporan Sertifikat 

Gambar 1. 10 Sequence Diagram Laporan Sertifi 

 



4. Class Diagram 

Class dalam notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama class menggunakan huruf besar diawal kalimatnya 

dan diletakan diatas kotak. Bila class mempunyai nama yang terdiri dari 2 (dua) suku kata atau lebih, maka semua 

suku kata digabungkan tanpa spasi dengan huruf awal tiap suku kata menggunakan huruf besar. Attribut adalah 

property dari sebuah class. Sebuah kelas mempunya nol atau lebih attribute. 

 Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah class atau class yang lain dapat lakukan untuk 

sebuah class. Responsibility adalah keterangan tentang apa yang akan dilakukan class yaitu apa yang akan dicapai 

oleh attribute dan operation. 

 

 
Gambar 1. 11 Class Diagram Kegiatan Orientasi DPRD 

 

 

 

 



Berikut ini Relasi Tabel Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD di Dinas Sumber Daya Manusia 

Daerah Kalimantan Selatan : 

 
Gambar 1. 12 Relasi Tabel 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Berikut adalah perancangan antarmuka masukan Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD di 

Dinas Sumber Daya Manusia Daerah Kalimantan Selatan: 

 

1. Tampilan Form Login 

Sebelum user menggunakan aplikasi ini, pengguna diharuskan mengisi username dan password terlebih 

dahulu agar semua menu yang ada didalam  aplikasi bisa digunakan. 

 
Gambar 1. 13 Tampilan Form Login 



2. Tampilan Halaman Utama 

 

Form Halaman Utama menyediakan beberapa pilihan menu agar pengguna mudah mengoperasikan 

perangkat lunak. Menu pada halaman tidak akan bisa berfungsi apabila tidak melakukan login terlebih dahulu. 

 
Gambar 1. 14 Tampilan Halaman Utama 

3. Tampilan Data Peserta 

Menu Data peserta adalah form untuk melakukan proses CRUD (Create, Read, Update dan Delete) pada data 

peserta. Ada fungsi tombol Add Data untuk menambah inputan baru,didalam form add data ada tombol back 

untuk batal dan ada  tombol save untuk menyimpan data ke dalam database, tombol ubah untuk mengubah data, 

tombol hapus untuk menghapus data yang kita inginkan, data peserta digunakan untuk merelasikan beberapa menu 

seperti id card panitia,pembagian atribut dan menu lainnya.  

 
Gambar 1. 15 Tampilan Data Peserta 



4. Tampilan Data Mediasuara 

Menu Data Mediasuara adalah form untuk melakukan proses CRUD (Create, Read, Update dan Delete) pada 

data peserta. Ada fungsi tombol Add Data untuk menambah inputan baru,didalam form add data ada tombol back 

untuk batal dan ada  tombol save untuk menyimpan data ke dalam database, tombol ubah untuk mengubah data, 

tombol hapus untuk menghapus data yang kita inginkan, data pada menu ini nantinya digunakan untuk menu 

evaluasi,dan menu jadwal kegiatan. 

 
Gambar 1. 16 Tampilan Data Mediasuara 

5. Tampilan Pembagian Atribut 

Menu Pembagian Atribut adalah form untuk melakukan proses CRUD (Create, Read, Update dan Delete) 

pada data peserta. Ada fungsi tombol Add Data untuk menambah inputan baru,didalam form add data ada tombol 

back untuk batal dan ada  tombol save untuk menyimpan data ke dalam database, tombol ubah untuk mengubah 

data, tombol hapus untuk menghapus data yang kita inginkan, data yang ada di form pembagian atribut saling 

berelasi dengan data atribut dan data peserta. 

 
Gambar 1. 17 Tampilan Pembagian Atribut 



6. Laporan Daftar hadir 

Dalam laporan Daftar Hadir Peserta terdapat data absensi kegiatan orientasi dprd. 

 

 
Gambar 1. 18 Laporan Daftar Hadir 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan dibangunnya aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD Berbasis Web Pada Dinas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menangani masalah yang 

ditemukan. 

Adapun penangan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD Berbasis Web Pada Dinas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dapat membantu 

Proses kegiatan Orientasi dprd dari pendataan, laporan pegawai maupun peserta bisa lebih efektif dan 

efisien dalam pengelolaan data 

2. Data kegiatan yang ada dari tahun ketahun bisa di arsipkan di dalam database sehingga tidak ada 

penumpukan data pada ruangan Pengembangan Kopetensi Manajerial & Fungsional (PKMF). 

3. Susah dicari,rusakny bahkan hilangnya berkas data atau laporan pegawai maupun peserta bisa teratasi 

dengan adanya aplikasi ini 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan Kinerja sitem informasi Pemantauan Pelaksanaan Orientasi DPRD Berbasis Web 

Pada Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan 

kemudahan pada pihak kantor, maka penulis memberikan saran yaitu: 

1. Diharap kegiatan pada aplikasi tidak hanya kegiatan orientasi saja, kegiatan pada aplikasi bisa 

dikembangkan dengan cara menambah kegiatan diklat, latsar dll. 

2. Diharapkan aplikasi bisa di operasikan pada Smartphone agar lebih mempermudah penggunaanya. 

3. Aplikasi ini belum sempurna oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun, agar dapat menyempurnakan aplikasi ini. 
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