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ABSTRAK 

 

Masuknya sistem informasi kedalam lembaga pemerintahan diharapkan mempermudah pegawai untuk 

mendapatkan informasi dan memudahkan mereka dalam pekerjaan. Dengan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara/observasi. Sedangkan siklus pengembangan 

sistem informasi secara konseptual adalah analisis sitem, perancangan dan desain sistem pembangunan dan 

pemrogaman sistem dan penerapan sistem. BPSDMP Kominfo Banjarmasin, sistem ketatausahaan masih belum 

sempurna dikarenakan sistem persuratan di bagian tata usaha masih bersifat manual. Pembuatan surat masih 

menggunakan microsoft word dan tersebar dibeberapa komputer pegawai. Sehingga sangat sulit mencari arsip 

pembuatan surat tersebut. Hal ini membuat sistem yang berjalan sekarang masih belum mampu untuk mengelola 

data secara efisien. Perancangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrogaman PHP dengan 

database MySQL. Dengan dikembangkannya sistem ini pengelolaan data di bagian tata usaha BPSDMP Kominfo 

Banjarmasin menjadi lebih rapi. Tak hanya sampai disitu manajeman data meliputi segala persuratan yang 

diperlukan di bagian tata usaha BPSDMP Kominfo Banjarmasin 
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ABSTRACT 

 

The entry of information systems into government institutions is expected to make it easier for employees to obtain 

information and facilitate their work. The data collection method used in this study uses interview / observation 

techniques. While the conceptual information system development cycle is a system analysis, system design and 

design development and system programming and system implementation. BPSDMP Kominfo Banjarmasin, the 

administration system is still not perfect because the correspondence system in the administration section is still 

manual. Making a letter is still using Microsoft Word and spread on several employee computers. So it is very 

difficult to find the letter making archive. This makes the current system still unable to manage data efficiently. 

Web-based application design using the PHP programming language with MySQL database. With the 

development of this system, data management in the BPSDMP Kominfo Banjarmasin administration will be 

neater. Not only that, the data management covers all the necessary correspondence in the BPSDMP Kominfo 

Banjarmasin administrative section 
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PENDAHULUAN  

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan Penelitian Komunikasi dan Informatika atau yang 

biasa disingkat BPSDMP KOMINFO (Banjarmasin, 

2017) adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI yang bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku eselon 1. 

BPSDMP Kominfo merupakan penjelmaan Lembaga 

Pers dan Pendapat Umum  (LP2U) yang selanjutnya 

menjelma menjadi Balai Penelitian Pers dan Pendapat 

(BP3U) di zamana keemasan Departemen Penerangan, 

Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) 

serta Lembaga Informasi Nasional (LIN) dilegitimasi 

Menteri Komunikasi dan Informatika melalui 

Keputusan Nomor: 84/KEP/M.KOMINFO/10/2005 

menjadi BPPI. Setelah sempat berganti nama melalui 

SK Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 

Tahun 2017 maka bergantilah nama menjadi Balai 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 

Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disingkat 

BPSDMP KOMINFO dengan wilayah kerja 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Tengah. 

BPSDMP KOMINFO Banjanrmasin 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan 

sumber daya manusia dan penelitian  dan 

pengembangan bidang komunikasi dan informatika di 

wilayah kerja. Susunan organisasi BPSDMP 

KOMINFO terdiri atas Subbag Tata Usaha, Seksi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi 

dan Informatika, Seksi Penelitian Komunikasi dan 

Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dari beberapa Subbag dan Seksi di BPSDMP 

KOMINFO Subbag Tata Usaha memiliki tugas yang 

rutin dan paling banyak dibanding seksi lainnya. 

Antara lain  melaksanakan perencanaan dan evaluasi 

program dan anggaran, urusan keuangan, tata usaha, 

kepegawaian, dokumentasi, dan pengelolaan barang 

milik negara serta administrasi kerja sama 

pengembangan sumber daya manusia dan penelitian 

dan pengembangan bidang komunikasi dan 

informatika. 

Jumlah pegawai yang masih aktif sebanyak 16 

orang dengan 1 orang sedang melaksanakan tugas 

belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Dengan tugas sebanyak itu Subbag Tata Usaha hanya 

diisi oleh 6 orang termasuk Kepala Subbag Tata Usaha. 

Setiap harinya selalu saja ada surat yang 

dikeluarkan kantor yang pastinya dibuat oleh bagian 

Subbag Tata Usaha. Keperluan yang cepat dan 

cenderung mendesak pada Subbag Tata Usaha diantara 

lain penerbitan surat keluar berupa surat tugas, surat 

keterangan, nota dinas, SK Kenaikan Gaji, SK tim 

kegiatan dan lain-lain. 

Di BPSDMP KOMINFO khususnya Subbag 

Tata Usaha pembuatan surat menyurat masih dengan 

menggunakan microsoft word, dimana setiap surat 

keluar menjadi satu halaman word tentu akan 

menghabiskan ruang lebih banyak, akan memakan 

waktu yang lama apabila pembuatan surat keluar 

bersifat mendesak dan segera tentu akan memerlukan 

waktu proses yang lebih lama. 

 
METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode 

dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai 

berikut:  
1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode 

ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di subbag tata usaha BPSDMP 

KOMINFO, bagaimana pelayanan pembuatan surat 

menyurat untuk untuk kepentingan kantor. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode 

ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada 

bagian subbag tata usaha atau pegawai dibidang 

pembuatan surat menyurat untuk lebih detail 

bagaimana pelayanan pembuatan surat menyurat 

tersebut. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini 

dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari 

perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, 

jurnal ilmiah, situs- situs di internet, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur layanan pembuatan surat pada sistem 

lama di BPSDMP KOMINFO Banjarmasin sebagai 

berikut: 

1. Masing-masing pegawai yang ingin membuat 

surat datang ke bagian subbag tata usaha 

dengan membawa data ataupun berkas yang 

diperlukan 

2. Kemudian subbag tata usaha mengetikkan di 

microsoft word dan memasukkan semua data 

yang diperlukan, apabila kurang lengkap 

maka subbag tata usaha akan meminta dan 

menunggu data ataupun berkas hingga benar-

benar lengkap. 

3. Surat yang telah dibuat kemudian diisi dan 

dicetak serta diserahkan kepada Kasubbag 

tata usaha untuk diparaf dan diserahkan 

kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. 
4. Setelah selesai surat tersebut diberi nomor dan 

disetempel oleh subbag tata usaha lalu 

diserahkan kepada pegawai yang 

bersangkutan.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem 

lama untuk layanan pembuatan surat pada subbag tata 

usaha BPSDMP KOMINFO Banjarmasin maka dapat 

diusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pegawai dalam proses pembuatan surat agar 

lebih efektif dan efisien. Alur usulan sistem layanan 

surat pada BPSDMP KOMINFO Banjarmasin adalah 

sebagai berikut: 



1. Pegawai masuk kedalam sistem sesuai dengan 

akun masing-masing yang dimiliki. 

2. Apabila akun tidak sesuai maka akan kembali 

kehalaman login, jika sesuai maka login 

berhasil 

3. Setelah berhasil login, Pegawai atau admin 

dapat memilih jenis surat yang ingin dibuat. 

4. Pegawai atau admin mengisi data sesuai 

dengan jenis surat yang dipilih. 

5. Pegawai atau admin Tata Usaha mendapat 

konfirmasi surat baru kemudian mencetak 

untuk diparaf Kasubbag TU dan ditanda 

tangani oleh Kepala kantor 

6. Pegawai Subbag TU merubah status surat 

yang ditanda tangani oleh Kepala kantor 

7. Pegawai mendapat konfirmasi untuk 

pengambilan surat ke Subbag Tata Usaha 

Data yang diolah oleh perangkat lunak ini adalah: 

1. Pengolahan Data Pejabat 

2. Pengolahan Data Pegawai 

3. Pengolahan Data Surat Perintah Perjalanan 

Dinas 

4. Pengolahan Data Surat Keputusan Kenaikan 

Gaji Berkala 

5. Pengolahan Data Surat Surat Keputusan Tim 

Kegiatan 

6. Pengolahan Data Surat Permohonan Cuti 

7. Pengolahan Data Surat Tugas 

8. Pengolahan Data Surat Perintah Perjalanan 

Dinas 

9. Pengolahan Data Surat Nota Dinas 
10. Pengolahan Data Surat Undangan 

 

Diagram Konteks 

Diagram ini adalah diagram level tertinggi 

dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem 

dengan lingkungan luarnya dan juga merupakan 

lingkup suatu sistem, yaitu keterkaitan sistem dengan 

lingkungan. Lingkup ini ditentukan dari besarnya 

pengaruh data yang diterima dan informasi yang 

dihasilkan lingkungan ini diwakili oleh entitas-entitas 

luar, dimana digambarkan tentang entitas yang 

memberikan sesuatu kepada atau dari sistem. 

 
 

Gambar 1.1 Diagram Konteks 

Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram atau biasa disebut DFD 

merupakan detail rancancangan dari diagram konteks 

yang telah dibuat yang didalamnya sudah memuat  

rancangan tabel basis data yang akan 

diimplementasikan pada database yang dibuat.. 

 
 

Gambar 1.2 DFD Level 0 

 
Gambar 1.3 DFD Level 1 Kelola Data Surat 

Admin 

 
Gambar 1.4 DFD level 1 Kelola Data Surat 

Pegawai 

 

 

 

1.1.1 Login 

Gambar berikut adalah tampilan program 

awal untuk masuk ke sistem informasi layanan 



ketatausahaan terpadu BPSDMP Kominfo 

Banjarmasin sebagai admin maupun pengguna, kita 

akan menemukan halaman login. Adapun tampilan 

halaman login nya sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.4 Halaman Login 

 

1.1.2 Menu Utama 

Setelah berhasil melakukan login, admin atau 

petugas akan mendapat menu halaman utama sebagai 

berikut: 

 
Gambar 1.5 Halaman Utama Login Admin 

 

Untuk login sebagai pegawai akan mendapat 

tampilan menu halaman utama yang berbeda seperti 

gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1.6 Halaman Utama Login Pegawai 

 

 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Pengolahan data surat di bagian Tata Usaha 

BPSDMP Kominfo Banjarmasin menjadi lebih 

rapi dengan dibuatnya sistem ini; 

2. Perancangan aplikasi berbasis web menggunakan 

bahasa pemrogaman PHP dengan database 

MySQL; 

3. Pengolahan data hanya meliputi data surat di 

bagian Tata Usaha yaitu Surat Tugas, Undangan, 

Surat Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB), SK tim 

Kegiatan, Nota Dinas, Surat Pengantar 

Pengiriman, Surat Cuti, dan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD)  masing-masing 

pegawai 

4. Pembuatan surat tidak lagi secara terpisah di 
masing-masing komputer atau laptop 
menggunakan microsoft word namun dapat 
langsung melalui aplikasi dan tercatat di sistem 

Saran 

Agar sistem ini berjalan dengan baik, ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penggunaan 

serta pengembangannya, antara lain: 

1. Sistem ini sebaiknya terus dikembangkan agar 

menjadi sistem yang lebih menunjang 

perkembangan teknologi dan kebutuhan akan 

sistem informasi yang lebih kompeten dimasa 

yang akan datang; 

2. Keamanan data sebaiknya dikelola secara benar 

dan berkesinambungan, serta perawatan hardware 

maupun softwarenya; 

3. Penambahan fitur jumlah dan jenis surat yang 

telah diproses sebaiknya ditambahkan dalam 

sistem agar lebih memudahkan dalam melihat 

surat yang telah diproses atau ditandatangani oleh 

pimpinan. 
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