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ABSTRAK 

Kantor Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB sebagai satuan kerja (Satker) Peradilan Umum 

yang berada di bawah Mahkamah Agung, dalam kegiatan perkantorannya salah satunya membutuhkan 

persuratan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sistem administrasi pada Pengadilan Negeri 

Martapura sudah terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi pelayanan surat, namun pada bagian 

dokumen dan statistik surat belum terarsip dengan baik dan juga belum memiliki sistem pelaporan. 

Proses tata kelola perjalanan dinas masih manual sehingga belum maksimal dan belum efektif. Serta 

laporan perjalanan dinas yang belum bisa memberikan informasi yang terperinci. 

Dari permasalahan yang ada maka dianalisa dan dirancanglah sistem informasi persuratan dan 

perjalanan dinas, yang dibangun menggunakan metode waterfall, dengan tahapan meliputi analisa 

kebutuhan sistem dan analisa sistem yang sedang berjalan, desain atau perancangan menggunakan 

metode UML, perancangan antarmuka, penulisan kode program, pengujian, dan tahap penerapan. 

Sistem ini menghasilkan fitur agenda-agenda persuratan, analisis pegawai yang melakukan 

perjalanan dinas, surat perjalanan dinas dan laporannya yang bisa dicetak, aplikasi yang telah dibangun 

dalam pengolahan data persuratan dan perjalanan dinas menjadi lebih cepat maka sudah bisa membuat 

laporan. 

Kata Kunci: Persuratan, Sistem Informasi, Surat Perintah Perjalanan Dinas 
 

 

ABSTRACT 

The Class IB Martapura District Court Office as a work unit (Satker) of the General Courts 

under the Supreme Court, in its office activities, one of which requires correspondence and an Official 

Travel Order (SPPD). The administrative system at the Martapura District Court is computerized, 

namely using a mail service application, but the document and statistical sections of letters have not 

been properly archived and also do not have a reporting system. The process of official travel 

management is still manual so it is not optimal and ineffective. As well as official travel reports that 

have not been able to provide detailed information. 

From the existing problems, the correspondence information system and official travels are 

analyzed and designed, which is built using the waterfall method, with stages including system 

requirements analysis and system analysis that is currently running, design or design using the UML 

method, interface design, writing program code, testing, and the implementation stage. 

This system produces features for correspondence agendas, analysis of employees who 

undertake official trips, official travel letters and reports that can be printed, applications that have 

been built in processing correspondence data and official travel are faster so they can make reports. 

Keywords: correspondence, information systems, official travel orders. 
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PENDAHULUAN 

Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum 

yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perkembangan teknologi saat  ini  menuntun instansi 

pemerintah    untuk  melakukan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan 

mempermudah penyelesaian dokumen dan surat instansi pemerintah. Dalam institusi pemerintahan 

perjalanan dinas kerap dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Non Aparatur 

Sipil Negara (Non ASN) yang berkaitan dengan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

Terkait pekerjaan administrasi surat serta surat perintah tugas, sistem administrasi pada 

Pengadilan Negeri Martapura sudah terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi pelayanan surat yang 

didalamnya terdapat surat masuk, surat keluar dan disposisi namun pada bagian dokumen dan statistik 

surat belum terarsip dengan baik dan juga belum memiliki sistem pelaporan statistik. Proses tata kelola 

perjalanan dinas masih menggunakan Microsoft Word sehingga belum maksimal dan belum efektif. 

Banyak terjadi kekeliruan pengetikan dalam menginputkan data serta laporan perjalanan dinas yang 

belum bisa memberikan informasi yang terperinci. Maka dalam  pengelolaan  surat akan 

dikembangkan melalui penyimpanan pada database. 

 

METODE  

Untuk mendapatkan data yang benar–benar akurat, relevan dan valid, maka diperlukan teknik 

untuk mengumpulkan  sumber data dengan cara : 

1. Observasi dilakukan dengan ikut serta bekerja dikantor sampai mengamati secara langsung 

penggunaan sistem persuratannya. Lama waktu observasi dari tanggal 07 Oktober sampai dengan 

31 Oktober. Data-data yang dilihat berupa sistem pelayanan persuratan yang berisikan surat 

masuk, disposisi, surat keluar, register surat-surat serta laporan perjalanan dinas. 

2. Literatur pengumpulan data judul penelitian terkait laporan didapat dari jurnal-jurnal, buku dan 

internet.  
3. Wawancara, data laporan diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rakhman 

Ansyari, S.Kom staff bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Ibu Nadia 

Darma Pratiwi, S.H bagian Hukum Jurusita. Pembahasan yang dibahas yaitu sistem persuratan 

yang sedang berjalan, informasi-informasi surat, serta kendala-kendala yang ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari penelitian aplikasi ini yaitu Sistem Informasi Administrasi Warkat 

Dan Perjalanan Dinas Pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas Ib untuk pembuatan surat menyurat 

administrasi dan perjalanan dinas pada kantor. 

Flowmap yang berjalan 



 
Gambar 1.1 Flowmap surat yang sedang berjalan 

 

1. Surat masuk yang dikirim oleh instansi atau perusahaan diterima oleh penerima surat. Penerima 

surat memberikan ke Kasub Umum dan Keuangan. 

2. Kasub Umum dan Keuangan melakukan penyortiran surat sesuai peruntukan lalu diserahkan ke 

staf umum. 

3. Staf umum membuat dan memberi lembar disposisi lalu mengagendakan surat pada buku 

register surat masuk. Kemudian diserahkan kepada ketua untuk mendapatkan disposisi dan 

instruksi. 

4. Ketua mendisposisi surat lalu memberikan intruksi yang mana akan diteruskan kepada 

panitera/sekretaris atau wakil panitera. 

5. Kemudian staf umum menerima surat yang telah di disposisi mendistribusikan surat ke masing-

masing bagian dan mengarsipkan atau memasukkan keaplikasi surat masuk. 



 

Gambar 1.2 Flowmap sistem SPPD 

 

1. Pegawai mendapat perintah tugas. 

2. Kasub umum dan keuangan memmbuatkan nota anggaran perjalanan dinas dan surat surat 

perjalanan dinas. 

3. Ketua menandatangani surat perintah tugas kemudian dilanjutkan ke panitera atau wakil ketua. 

4. Setelah itu pegawai melaksanakan perjalanan dinas. 

5. Pegawai mendokumentasikan hasil perjalanan dinas. 

Berikut merupakan gambar usecase pada Sistem Informasi Administrasi Warkat Dan Perjalanan 

Dinas Pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas Ib  ini di gambarkan operasi – operasi yang bisa di 

lakukan oleh admin tetapi harus melalui proses login terlebih dahulu, agar tidak ada data yang bisa di 

akses selain admin. 



 
Gambar 1.3 Use Case Diagram 

 

Berikut adalah gambar classdiagram pada Sistem Informasi Administrasi Warkat Dan 

Perjalanan Dinas Pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas Ib . 

 

Gambar 1.4 Class Diagram 



Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Berikut hasil dari implementasi tampilan menu dan form antar muka masukan sisten sebagai berikut : 

1. Halaman Form Login 

Pada halaman ini user memasukkan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya 

dan kemudian klik button login, sehingga berhasil masuk kedalam sistem. 

 

Gambar 1.5 Form Login 

2. Halaman Menu Utama 

Form menu utama atau bisa disebut juga dengan form beranda ini adalah form tampilan awal 

setelah admin memasukan username dan password kemudian mengklik tombol login. Pada gambar 

dari beranda ini ada pilihan menu-menu yang terletak diatas. 

 

Gambar 1.6 Menu Utama 

 



3. Tampilan Form Tambah Data Surat Masuk 

Form tambah data surat masuk, form ini berfungsi untuk menginput data surat masuk baru. Pada 

halaman surat masuk berfungsi untuk menampilkan data, menambahkan data surat masuk, mengedit, 

mencetak data surat masuk, dan menghapus. 

 

Gambar 1.7 Form Tambah Data Surat Masuk 

 

4. Tampilan Form Tambah Data Surat Keluar 

Form tambah data surat keluar, form ini berfungsi untuk menginput data surat keluar baru. Pada 

halaman surat keluar berfungsi untuk menampilkan data, menambahkan data surat keluar, mengedit, 

mencetak data surat keluar, dan menghapus. 

 
Gambar 1.8 Form Tambah Data Surat Keluar 

 



5. Tampilan Form Tambah Data Berkas SPPD 

Form tambah data berkas sppd, form ini berfungsi untuk menginput data berkas sppd. Pada 

halaman berkas sppd berfungsi untuk menampilkan data, menambahkan data berkas sppd, terdapat 

tombol detail, mengedit, dan menghapus. 

 
Gambar 1.9 Form Tambah Data Berkas SPPD 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada Tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau ouput sistem dari 

hasil pengolahan data yang telah dinput ke dalam sistem. 

6. Tampilan Laporan Agenda Surat Masuk 

 
Gambar 1.10 Laporan Agenda Surat Masuk 



7. Tampilan Laporan Agenda Surat Keluar 

 
Gambar 1.11 Laporan Agenda Surat Keluar 

  

 

8. Tampilan Laporan Data SPPD 

 
Gambar 1.12 Laporan Data SPPD 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Tampilan Laporan Pengeluaran SPPD 

 
Gambar 1.13 Laporan Pengeluaran SPPD 

 
 

  



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Dalam aplikasi ini sudah tersedia fitur agenda-agenda persuratan, perjalanan dinas dan laporannya 

yang bisa dicetak.  

2. Dengan adanya aplikasi ini yang telah diimplementasikan, pembuatan laporan menjadi lebih 

mudah dikarenakan sudah ada filter cetak laporan agenda pada sistem dan langsung bisa dicetak. 

3. Pada aplikasi yang telah dibangun dalam pengolahan data persuratan dan perjalanan dinas menjadi 

lebih cepat dengan waktu beberapa menit maka sudah bisa membuat laporan, dari pada aplikasi 

sebelumnya yang bahkan memakan waktu hingga satu hari proses pembuatan laporan. 

2. Saran 

Dalam pembuatan dan perancangan program ini masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

aplikasi. Sehingga saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan program tersebut 

antara lain : 

1. Aplikasi ini untuk pengembangan kedepannya sebaiknya ditambahkan fitur- fitur agar tidak hanya 

mengenai persuratan dan perjalanan dinas saja tetapi juga bisa ditambah surat - surat dinas dan 

lain lain. 

2. Dilakukan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terus berkembang 

sesuai perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan pengguna. 
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