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ABSTRAK  

 

Pengelolaan data perjalanan dinas di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah 

terkomputerisasi hanya saja peng-inputan data dan pembuatan laporan perjalanan dinas masih dilakukan secara 

manual menggunakan aplikasi Ms.Word dan Exel. Dan penyimpanan dokumen masih memungkinkan terjadinya 

kehilangan dokumenn dikarena pengolahan data perjalanan dinas masih menjadi tanggung jawab sendiri pada 

bidang yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan tersebut , sehingga sering terjadinya kegiatan yang tumpang 

tindih pada satuan kerja akibat data yang belum dikelola dengan baik. Dari permasalahan tersebut memunculkan 

gagasan untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk membantu para pegawai dalam 

meningkatkan pengeloaan data perjalanan dinas pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa 

pemprograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai database. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan dapat memudahkan para pegawai dalam pengelohan data perjalanan dinas sehingga proses 

pengelolaan data lebih cepat,efektif dan efisien. 
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ABSTRACT  

 

The management of official travel data at the BKKBN Representative for South Kalimantan Province is 

now computerized, except that data input and preparation of official travel reports are still done manually using 

Ms.Word and Exel applications. And document storage still allows for document loss because the processing of 

official travel data is still the responsibility of the field assigned to manage these activities, so there are often 

overlapping activities in the work unit due to data that has not been managed properly. From these problems, 

the idea emerged to create an information system that can be used to assist employees in improving the 

management of official travel data at the BKKBN Representative for South Kalimantan Province. The 

programming language used is PHP and MySQL as the database. With this system, it is hoped that it will make 

it easier for employees to process official travel data so that the data management process is faster, more 

effective and efficient. 
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PENDAHULUAN  

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) adalah Lembaga Pemerintahan 

Nonkementrian yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab melalui Menteri Kesehatan. BKKBN 

mempunyai tugas wewenang dari pemerintah dalam bidang pengendalian kependudukan dan penyelengaraan 

keluarga berencana. 

Perwaakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan 

Selatan merupakan badan pusat dari BKKBN yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan, yang beralamat di 

jalan Gatot Subroto No.9, Banjarmasin, kode pos 70235. Berdiri pada tahun 1974 atas dasar gerakan kordinator 

oleh suatu lembaga non departemen.  

Ada beberapa program pokok yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 

program KB dan Kesehatan reproduksi, program kesehatan reproduksi remaja , program ketahanan dan 

pemeberdayaan keluarga, serta program penguatan lembaga keluarga kecil berkualitas, program ini nantinya 

akan disosalisasikan kepada masyarakat oleh humas BKKBN baik itu melalui kegiatan, media serta elektronik. 

Program kegiatan yang diselengarakan biasanya berupa kegiatan perjalanan dinas , setiap bidang yang ada pada 

BKKBN diminta untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

Pengelolaan data perjalanan dinas menjadi tanggung jawab penting bagi pelaksana perjalanan dinas 

disetiap instansi terutama pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan data perjalanan 

dinas berupa data kegiatan, pelaksana, sampai dengan data anggaran biaya perjalanan dinas perlu ditangani 

dengan cepat, mudah, efektif dan efisien.  

Sebelum perjalanan dinas dilaksanakan maka pelaksana wajib melampirkan dokumen berupa surat 

tugas yang sudah ditanda tangani oleh kepala bidang yang bersangkutan dan kepala pipinan BKKBN Provinsi 

Kalimantan Selatan,  bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa nota atau 

kwitansi yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan,  nota 

bukti pembelian bahan bakar umum, serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap juga diperlukan 

dalam pelaksanaan perjalanan dinas. 

Pengelolaan data perjalanan dinas di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan selama ini 

sudah terkomputerisasi hanya saja peng-inputan data dan pembuatan laporan perjalanan dinas masih dilakukan 

secara manual menggunakan aplikasi Ms.Word dan Exel. Selain itu permasalahan yang timbul adalah usaha 

yang besar dalam pengelolaanya, terkadang menyimpan dokumen juga masih memungkinkan terjadinya 

kehilangan dokumenn dikarena pengolahan data perjalanan dinas  masih menjadi tanggung jawab sendiri 

pada setiap pegawai yang ditugaskan melaksanakan kegiatan tersebut , sehingga sering terjadinya 

kegiatan yang tumpang tindih pada satuan kerja akibat data yang belum dikelola dengan baik.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem dengan judul penelitian 

“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN MONITORING PERJALANAN DINAS PADA 

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” yang diharapkan dapat memudahkan 

dalam proses pengelolaan data perjalanan dinas sehingga dapat mengatasi kekurangan - kekurangan yang ada.                                                                    

 

METODE  

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk mengetahui 

proses kerja yang terjadi di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan secara langsung terhadap 

objek-objek studi yang menjadi pokok permasalahan. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak-

pihak terkait yang berada di tempat penelitian mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan 

laporan. Dalam hal ini dilakukannya diskusi dengan pegawai atau staf Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

 



 

 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi  

Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan mengkaji 

dari berbagai referensi di perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs di 

internet, dan bacaan-bacaan yang mengandung dengan topik penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perjalanan Dinas 

Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat membantu kinerja pegawai dalam 

pengelolaan data perjajalan  dinas dengan mudah , efektif dan  efesien. 

 
Flowmap sistem yang berjalana : 

 

 
 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang berjalan 

Alur sistem yang berjalan sebagai berikut : 

1. Bagian sekretariat memberi informasi data kegiatan perjalanan dinas kepada Kepala Perwakilan BKKBN. 

2. Kemudian Kepala Perwakilan BKKBN mencek data kegiatan yang ingin dilaksanakan. 

3. Jika data kegiatan sudah terpenuhi maka Kepala Perwakila BKKBN menunjuk pegawai yang 

diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

4. Selanjutnya pegawai yang ditunjuk akan dibuatkan surat perintah perjalanan dinas pada bagian 

sekretariat. 

5. Surat perintah yang selesai dibuat diserahkan Kepada Kepala Perwakilan BKKBN. 

6. Kepala Perwakilan BKKBN  menanda tangani surat yang diajukan. 

7. Surat yang sudah selesai ditandatangi maka diserahkan kembali kepada pegawai yang ingin 

melaksanakan perjalanan dinas. 



 

 

Berikut ini merupakan gambaran Use Case dari Metode UML (Unified Modelling Languange) yang digunakan 

untuk membangun Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perjalanan Dinas Pada Perwakilan BKKBN 

Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 

 
 

Gambar 1. 2  Use Case Diagram 

Berikut ini merupakan gambaran Class Diagram dari Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perjalanan 

Dinas Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 

 

 
 

Gambar 1. 3 Class Diagram 



 

 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut : 

1. Tampilan Login  

Pada sistem ini hak akses dibagi menjadi 4 level yaitu level admin, operator, pegawai dan pimpinan. 

Pada form ini user harus memasukkan username dan password dengan benar agar dapat berhasil login 

ke menu utama.  

 

 

Gambar 1. 4 Tampilan Login 

 
2. Menu Utama 

Form Menu utama merupakan tampilan awal dari sistem,baik itu level user admin, operator, pegawai 

dan pimpinan memiliki tampilan menu utama yang sama. 

 

 

Gambar 1. 5 Menu Utama 

 

 

 

 



 

 

3. Form Data Kegiatan 

Form ini digunakan untuk menampilkan form data kegiatan perjalana dinas pada level user operator. 

 

 

Gambar 1. 6 Form Data Kegiatan 

 

 
4. Form Data Pelaksana 

Form ini digunakan untuk menampilkan form data pelaksana perjalana dinas pada level user pimpinan. 

 

 

Gambar 1. 7 Form Data Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. Form Data Hasil Kegiatan 

Form ini digunakan untuk menampilkan form data hasil kegiatan perjalana dinas pada level user 

pegawai. 

 

 

Gambar 1. 8 Form Data Hasil Kegiatan 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau output sistem dari hasil 

pengolahan data yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

 

1. Laporan Data Kegiatan 

 

 

Gambar 1. 9  Laporan Data Kegiatan 

 



 

 

2. Laporan Data Pelaksana 

 
 

Gambar 1. 10 Laporan Data Pelaksana 

 
3. Laporan Data Hasil Kegiatan  

 
 

Gambar 1. 11 Laporan Hasil Kegiatan 

 

 



 

 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Sistem Informasi Manajemen Dan 

Monitoring Perjalanan Dinas Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Sistem ini memudahkan pegawai dan staf BKKBN dalam proses pengelolaan data 

perjalanan dinas. 

2. Mempermudah dalam membuat laporan, pencarian dan penyimpanan data karena data sudah 

terintegrasi dengan baik. 

3. Membantu pegawai dalam penjadwalan agenda kegiatan perjalanan dinas dengan notifikasi email 

sebagai pengingat. 

4. Memudahkan pegawai dalam pencetakan surat dikarenakan surat sudah tercetak otomatis oleh sistem 

sehingga surat lebih efektif dan efisien. 

Saran 

Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dalam penggunaan dan pengembangannya, maka penulis 

ingin memberikan saran yanag mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca, 

yaitu : 

1. Kedepannya diperlukan program yang lebih bagus lagi dengan fitur yang lebih lengkap, karena fitur 

yang ada di sistem ini masih sederhana. 

2. Perlu adanya tambaha fitur backup dan restore  agar data pada sistem tidak mengalami kehilangan 

sewaktu waktu, serta penambahan sistem keamaan agar data dapat lebih terjaga . 

3. Diharapkan pembuatan sistem nantinya berbasis mobile (Android) agar lebih praktis dan memudahkan 

pegawai atau staf dalam proses manajemen dan monitoring data perjalanan dinas. 
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