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ABSTRAK 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan merupakan instansi yang bergerak di bidang hukum 

di Provinsi Kalimatan Selatan. Di Kejaksaan Tinggi Kalsel, pengurus data ketenagakerjaan masih 

dilakukan secara manual. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Kalsel, khususnya pada kepegawaian 

membutuhkan program aplikasi yang dapat melakukan pendataan kepegawaian manajemen dan 

mutasi dengan komputerisasi adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan 

data kepegawaian dengan desain yang user friendly. 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian aplikasi dengan kegiatan pengolahan data 

pegawai dapat terjaga, karena aplikasi ini diprogram dengan menyederhanakan bentuk dokumen atau 

media pengarsipan manual dan dilengkapi dengan password, kebutuhan untuk meningkatkan kontrol 

dan keamanan data terjamin karena tidak semua orang memiliki hak untuk mengakses data atau 

mengubah data 

Kesimpulan dari sistem Informasi manajemen kepegawaian dan mutasi kejati Kalsel dapat 

dirancang dengan memudahkan lembaga dalam memproses data pegawai dengan cepat dan akurat 

dan juga memudahkan untuk pegawai dalam pencarian data dan pembuatan laporan data pegawai 

untuk mutasi serta kenaikan pangkat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. 
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ABSTRACT 

The South Kalimantan High Prosecutor's Office is an agency engaged in the field of law in 

South Kalimantan Province. At the South Kalimantan High Prosecutor's Office, the management of 

labor data is still done manually. Therefore, the South Kalimantan High Prosecutor's Office, especially 

in personnel, requires an application program that can collect management personnel data and 

computerization is an application that is intended to manage personnel data with a user friendly design. 

Staffing Management Information System applications with employee data processing activities 

can be maintained, because this application is programmed by simplifying the form of documents or 

manual archiving media and equipped with passwords, the need to improve control and data security is 

guaranteed because not everyone has the right to access data or change data 

The conclusion from the staffing management information system and transfer of the South 

Kalimantan attorney's office can be designed to make it easier for institutions to process employee data 

quickly and accurately and also make it easier for employees to search for data and make employee data 

reports for transfers and promotions at the South Kalimantan High Court. 
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PENDAHULUAN 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan adalah salah satu instansi hukum yang dibawah 

naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak 

hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada kondisi 

saat ini pegawai Kejaksaan Tinggi berjumlah 66 orang dan 3 sampai 5 pagawai tiap pertahunnya 

dalam mutasi pegawai. Dengan mutasinya kepegawaian yang ingin memproses mutasinya sangat 

lambat dikarenakan lembaga masih terdapat masalah yaitu sulitnya mengelolaan pada bagian 

kepegawaian Kejaksaan Tinggi menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Pada Kejaksaan Tinggi 

proses pengurusan surat kenaikan pangkat, surat mutasi, dan surat mengikuti diklat pegawai, pegawai 

harus datang ke kantor Kejaksaan Tinggi tersebut untuk menanyakan syarat-syaratnya dan 

mengantarkan kembali berkas-berkas yang sudah lengkap. Sehingga banyak waktu, uang dan tenaga 

yang dikeluarkan. Padahal sekarang internet dapat diakses dimana saja digunakan sebagai salah satu 

fasilitas pendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat cukup dengan membuka alamat 

website suatu instansi pemerintah yang ada maka informasi akan diperoleh. 

 
METODE 

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis 

melakukan beberapa metode-metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini 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 pada bidang Administrasi. Dengan 

melakukan observasi di Kejaksaan Tinggi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Dari 

observasi selama dua bulan tersebut didapatkan hasil kurangnya efisiensi ketika akan 

memasukkan data apa saja yang diperlukan untuk manajemen absensi dan mutasi  pada 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pegawai bagian 

Kepala Bagian Tata Usaha yaitu Bapak Sonata Lukman, SH 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 instansi tersebut ketika sedang melaksanakan observasi pada bulan Mei sampai dengan 

Juni 2021. Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa para pegawai masih kesukaran 

dalam mendata absensi dan mutasi karna masih dilakukan secara manual 

 
HASIL PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dan Mutasi Kejati 

Kalsel Berbasis Web agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan/pembuatan 

pendataan pegawai dan mutasi. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Saat ini proses sistem yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sebelum 

dibuatnya sistem, saat ini masih belum optimal. 

  



 

Flowchart Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowchart sistem yang berjalan : 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Yang Berjalan 

 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dan Mutasi Kejati 

Kalsel Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2. Use Case Diagram 

 

 

 



 

 

Class Diagram 

Class Diagram pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dan Mutasi Kejati Kalsel 

adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 3. Class Diagram 

 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Untuk masuk ke menu dashboard, admin dan pegawai pada sistem ini harus melakukan 

login dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. 

 
 

Gambar 4. Tampilan Form Login 

 

 

 



 

 

2. Tampilan Form Register Pegawai 

Untuk yang belum punya akun pegawai bisa dipilih tombol register lalu muncul form 

register dengan meisikan NIP,  Nama, Email, dan Password. 

 

Gambar 5. Tampilan Form Register Pegawai 
 

3. Tampilan Form Lupa Password 

Untuk yang sudah punya akun pegawai namun lupa password bisa pilih tombol lupa 

password lalu isi nip pegawai nanti akan dikirimkan sebuah pesan lewat email yang sudah 

terdaftar di akun pegawai. 

 
 

Gambar 6. Tampilan Form Lupa Password 

 

 

  



 

 

 

4. Tampilan Dashboard Admin 

Tampilan dashboard untuk admin dan pegawai terlihat beda pada halaman dashboard untuk 

admin akan tampil chart pegawai mutasi. 

 
 

Gambar 7. Tampilan Dashboard Admin 
 

5. Tampilan Dashboard Pegawai 

Tampilan dashboard untuk pegawai akan tampil data pegawai yang sedang login. 

 
 

Gambar 8. Tampilan Dashboard Pegawai 

  



 

6. Tampilan Menu Data Pegawai 

Pada halaman pegawai tampilan admin dan pegawai terlihat berbeda. Tampilan menu pegawai 

untuk admin dapat menampilkan semua pegawai. 

 
 

Gambar 9. Tampilan Menu Data Pegawai 
 

7. Tampilan Menu Data Jabatan. 

Pada halaman Jabatan tampilan admin dan pegawai terlihat berbeda di akses. Tampilan 

Menu jabatan untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data jabatan. 

Dan tampilan menu jabatan untuk pegawai hanya bisa melihat data. 

 
 

Gambar 10. Tampilan Menu Data Jabatan 

 

 

  



 

8. Tampilan Menu Data Golongan dan Kepangkatan 

Pada halaman golongan dan kepangkatan tampilan admin dan pegawai terlihat berbeda di 

akses. Tampilan menu golongan dan kepangkatan untuk admin memiliki akses menambah, 

menghapus, mengubah data golongan dan kepangkatan. Dan tampilan menu golongan dan 

kepangkatan untuk pegawai hanya bisa melihat data. 

Gambar 11. Tampilan Menu Data Golongan dan Kepangkatan 
 

9. Tampilan Menu Data Gaji 

Pada halaman gaji tampilan admin dan pegawai terlihat berbeda di akses. Tampilan 

menu gaji untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data gaji. 

Dan tampilan menu gaji untuk pegawai hanya bisa melihat data. 

 
 

Gambar 12. Tampilan Menu Data Gaji 

  



10. Tampilan Menu Cuti 

Pada halaman cuti tampilan admin dan pegawai berbeda di akses. Tampilan menu Cuti 

untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data cuti. Sedangkan 

tampilan menu cuti untuk pegawai dapat melihat dan mengajukan cuti. 

 

Gambar 13. Tampilan Menu Cuti 
 

11. Tampilan Menu Pendidikan Formal 

Pada halaman pendidikan formal tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu 

pendidikan formal untuk admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, 

mengubah data pendidikan formal. 

 

Gambar 14. Tampilan Menu Pendidikan Formal 

  



 

 

12. Tampilan Menu Pendidikan Jaksa 

Pada halaman pendidikan jaksa tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu 

pendidikan jaksa untuk admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, 

mengubah data pendidikan jaksa. 

 
 

Gambar 15. Tampilan Menu Pendidikan Jaksa 

 
 

13. Tampilan Menu Pendidikan Informal 

Pada halaman pendidikan informal tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu 

pendidikan informal untuk admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, 

mengubah data pendidikan informal. 

 
 

Gambar 16. Tampilan Menu Pendidikan Informal 

 

 

  



14. Tampilan Menu Diklat Struktur 

Pada halaman diklat struktur tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu diklat 

struktur untuk admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data 

diklat struktur. 

 
 

Gambar 17. Tampilan Menu Diklat Struktur 

 
 

15. Tampilan Menu Diklat Teknis 

Pada halaman diklat teknis tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu diklat teknis 

untuk admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data diklat teknis. 

 
 

Gambar 18. Tampilan Menu Diklat Teknis 

 
 

 

  



16. Tampilan Menu Mutasi 

Pada halaman mutasi tampilan admin dan pegawai terlihat berbeda. Tampilan menu mutasi 

untuk admin memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data mutasi. Dan tampilan 

menu mutasi untuk pegawai hanya bisa melihat data. 

 
 

Gambar 19. Tampilan Menu Mutasi 

 
 

17. Tampilan Menu Keluarga 

Pada halaman keluarga tampilan admin dan pegawai sama. Tampilan menu keluarga untuk 

admin dan pegawai memiliki akses menambah, menghapus, mengubah data. 

 
 

Gambar 20. Tampilan Menu Keluarga 

 
 

  



 
1. Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 

17630183 

2. Laporan Pegawai 

Untuk mengetahui data pegawai perorangan dan seluruh pegawai 

 
Gambar 21. Laporan Seluruh Pegawai 

 

3. Laporan Jabatan 

Laporan jabatan untuk mengetahui pegawai yang memilik data jabatan dan seluruh jabatan 

pegawai 

 
Gambar 22. Laporan Seluruh Jabatan Pegawai 

 

  



4. Laporan Golongan dan Kepangkatan 

Laporan data golongan dan kepangkatan untuk mengetahui pegawai yang memilik golongan 

dan pangkat 

 
Gambar 23. Laporan Seluruh Golongan dan Kepangkatan Pegawai 

 

5. Laporan Gaji Berkala 

Laporan data gaji berkala untuk mengetahui keseluruhan gaji berkala pegawai 

 
Gambar 24. Laporan Seluruh Gaji Berkala Pegawai 

 

  



6. Laporan Cuti 

Laporan data cuti untuk mengetahui keseluruhan pengajuan cuti pegawai 

 
Gambar 25. Laporan Seluruh Cuti Pegawai 

 

 

7. Laporan Data Pendidikan Formal 

Laporan data pendidikan informal untuk mengetahui keseluruhan pendidikan informal pegawai 

 
Gambar 26. Laporan Seluruh Pendidikan formal Pegawai 

 

  



8. Laporan Data Pendidikan Jaksa 

Laporan data pendidikan jaksa untuk mengetahui keseluruhan pendidikan jaksa pegawai 

 
Gambar 27. Laporan Seluruh Pendidikan Jaksa Pegawai 

 

 

9. Laporan Data Pendidikan Informal 

Laporan data pendidikan infomal untuk mengetahui keseluruhan pendidikan Informal pegawai 

 
Gambar 26. Laporan Seluruh Pendidikan Informal Pegawai 

 

  



10. Laporan Data Diklat Struktur 

Laporan data diklat struktur untuk mengetahui keseluruhan diklat struktur pegawai 

 
Gambar 28. Laporan Seluruh Diklat Struktur Pegawai 

 

 

11. Laporan Data Diklat Teknis 

Laporan data diklat teknis untuk mengetahui keseluruhan diklat teknis pegawai 

 
Gambar 29. Laporan Seluruh Diklat Teknis Pegawai 

 

  



12. Laporan Data Keluarga 

Laporan data keluarga untuk mengetahui keseluruhan keluarga pegawai

 
Gambar 30. Laporan Seluruh Keluarga Pegawai 

 

13. Laporan Data Mutasi 

Laporan data mutasi untuk mengetahui keseluruhan mutasi pegawai 

 
Gambar 31. Laporan Seluruh Mutasi Pegawai 

  



 

PENUTUP 

1) Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem Informasi manajemen 

kepegawaian dan mutasi kejati Kalsel dapat dirancang degan memudahkan lembaga dalam 

memproses data pegawai dengan cepat dan akurat dan juga memudahkan untuk pegawai dalam 

pencarian data dan pembuatan laporan data pegawai untuk mutasi serta kenaikan pangkat di 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. 

 

2) Saran 

Penulis menyadari bahwa pada sistem yang diusulkan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi. Adapun 

saran agar aplikasi dapat berfungsi lebih baik lagi yaitu : 

a) Sistem perlu diperkaya lagi dengan fitur filter. 

b) Penambahan fitur backup database agar data lebih aman. 

c) Penambahan sistem keamanan seperti capcha, validasi form dan enkripsi password 

yang lebih kuat. 
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