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Abstrak
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan salah satu kewajiban yang
harus dirancang oleh setiap pegawai, berupa kegiatan yang akan dilakukan secara rutin dalam
kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit. Namun, untuk
melakukan pengusulan DUPAK masih dengan metode yang kurang efektif karena pengusul
DUPAK harus datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bidang
E-Government untuk menyerahkan berkas-berkas dan untuk melengkapi persyaratan lainnya
pegawai yang mengusulkan DUPAK harus datang lagi kepada Tim Penilai DUPAK. Maka dari
itu, untuk mempermudah melakukan pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit maka
dibangunlah sebuah Aplikasi e-DUPAK Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan
Selatan Berbasis Web. Sistem dibangun dengan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan perancangan aplikasi menggunakan Data Flow Diagram (DFD).
Kata kunci: Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Dinas Komunikasi dan Informatika, Web

Abstract
List of Credit Determination Credit Numbers (DUPAK) is one that must be compiled by each
employee, consisting of activities that will be carried out routinely within a certain period of time
as renewal material in determining credit numbers. However, to carry out the DUPAK proposal
is still an ineffective method because the DUPAK proposer must come to the South Kalimantan
Province Communication and Information Office in the field of E-Government to send the
documents and to renew the documents related to assistance which for DUPAK must come again
to the DUPAK Assessment Team . Therefore, in order to make it easier to submit a list of credit
numbers, a Web-based e-DUPAK Application for the Communication and Information Office of
South Kalimantan Province was built. The system is built on web-based using PHP programming
language and application design using Data Flow Diagrams (DFD).
Keywords: List of Credit Score Determination Proposals, Communication and Information
Office, Web

1. PENDAHULUAN
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bergerak di bidang
pemerintahan. Adapun tugas dari instansi tersebut yaitu mengelola manajemen data dan informasi
berbasis aplikasi, pengembangan ekosistem, dan tata kelola e-goverment. Salah satu tugas bidang
tata kelola e-goverment yaitu pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi
Pegawai Negeri Sipil. Pengajuan DUPAK dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan
melakukan kegiatan Operasi Teknologi Pranata Komputer lalu diserahkan kepada pihak Tim
Penilai DUPAK di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Penilai
DUPAK meliputi dua bagian, yaitu ketua tim penilai dan pejabat tim penilai.
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Pengajuan DUPAK saat ini masih dengan metode yang kurang efektif karena untuk
mengajukan DUPAK pegawai harus datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika bidang EGovernment untuk menyerahkan berkas-berkas dan untuk melengkapi persyaratan lainnya
pegawai yang mengusulkan DUPAK harus datang lagi kepada Tim Penilai DUPAK. Tim Penilai
DUPAK harus meneliti berkas yang diajukan oleh pengusul yang jumlahnya selalu bertambah
dimana masing-masing pengusul pasti melampirkan berkas/dokumen sebagai kelengkapan bukti
fisik sehingga terjadi penumpukan berkas/dokumen di meja Tim Penilai. Hal tersebut bisa saja
menyebabkan hilangnya berkas-berkas atau terselip, sehingga pada saat dibutuhkan pencarian
berkas/dokumen DUPAK tentu memakan waktu yang lama.
Penelitian ini telah dilakukan oleh Patricia dkk dengan membuat sebuah aplikasi dupak untuk
penilaian kegiatan tirdharma dosen di Universitas Telkom. Penilaian dupak terdiri dari 3 (tiga)
bidang yaitu bidang A (pendidikan dan pengajaran), bidang B (penelitian) dan bidang C
(pengabdian kepada masyarakat) [1]. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP
dengan framework codeigniter. Sedangkan Wicaksono melakukan penelitian mengenai analisis
beban kerja pustakawan dalam mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam satu
tahun serta mendapatkan angka kredit secara cepat dan akurat. Aplikasi ini dibuat menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan HTML [2].
Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan maka, aplikasi DUPAK sangat dibutuhkan
di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu pengusul
DUPAK dalam mengisi data Penerapan Angka Kredit. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan
proses pelayanan Penetapan Angka Kredit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Selatan. Penelitian tentang e-dupak dibangun menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan MySQL. Selain itu, aplikasi e-dupak ini dirancang menggunakan ERD dan DFD untuk
menjelaskan alur aplikasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
Menurut Pasal 9 Keputusan MenPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan
Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit (DUPAK) merupakan usulan atau pengajuan data diri pegawai berupa rincian
kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Data tersebut akan dijadikan bahan
untuk penilaian dalam penetapan angka kredit. Dimana Penetapatan Angka Kredit biasa disebut
dengan PAK yaitu sebuah surat dari pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit dari
hasil penilaian kegiatan yang diperoleh Analis Kepegawaian [3].
2.2

Metode Perancangan
Perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Entity Relationship Diagram (ERD)
dan Data Flow Diagram (DFD). Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk
menggambarkan hubungan antar entitas pada aplikasi e-dupak. Notasi yang digunakan dalam
membuat ERD adalah Notasi Chen yang dikembangkan oleh Peter Chen. Sedangkan Data Flow
Diagram (DFD) merupakan sebuah diagaram yang menjelaskan aliran data dan informasi yang
bergerak sebagai data input dan data output [4].

2.3 Hypertext Markup Language (HTML)
Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur dan
konten dari sebuah dokumen yang akan ditampilkan pada sebuah browser [5]. Struktur dasar dari
sebuah dokumen HTML adalah:
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Gambar 1. Struktur dasar HTML [5]

3. METODE PENELITIAN

Gambar 2. Metode waterfall

Metode pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adaah metode waterfall. Yang mana pada
metode tersebut menyediakan runutan pembangunan perangkat lunak secara terurut atau sekuensial [6].
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
a. Metode wawancara
Penulis melakukan wawancara kepada pegawai yang berwenang dan mengelola tentang
DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan tentang Pengembangan Aplikasi di
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Metode observasi
Pengumpulan dilakukan secara langung selama Praktik Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi dan
Informatika Povinsi Kalimantan Selatan, penulis mengumpulkan data-data selama Praktik Kerja
Lapangan dengan mengamati keadaan yang ada dilapangan dan yang dilakukan dilapangan apakah
sistem yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai.
c. Metode pustaka
Metode studi pustaka yang dilakukan penulis dengan cara membaca buku, jurnal, artikel dan
situs-situs yang ada diinternet yang berkaitan dengan DUPAK pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, yang mendukung dalam pembuatan sistem maupun
penulisan laporan, penulis mencari referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Tanah Laut.

4. PEMBAHASAN
4.1 Analisis Sistem
4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Gambar 3. Analisis sistem yang berjalan

Gambar 3 merupakan Analisis dari sistem yang berjalan, Pengusulan Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit sebelumnya dilakukan dengan cara pengawai pengusul datang ke Dinas
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Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di bidang E-Government
untuk menemui Tim Penilai DUPAK. Dengan menyerahkan berkas-berkas butir kegiatan yang
dilakukan setiap harinya lalu di konsultasikan kepada tim penilai DUPAK, jika terdapat kesalahan
maka harus memperbaiki dan mencetak ulang berkas-berkas tersebut kemudian harus datang lagi
untuk menemui Tim Penilai untuk mengkonsultasi kan tentang berkas-berkasnya.
4.1.2

Analisis Sistem yang Diusulkan

Gambar 4. Analisis sistem yang diusulkan

Gambar 4 merupakan analisis dari sistem yang diusulkan, Sistem yang diusulkan yaitu dibuat
untuk memudahkan bagi pegawai pengusul DUPAK dan Tim Penilai untuk memantau kegiatan
dari Pengusul DUPAK. Dengan cara mengakses Aplikasi dan memasukkan data butir kegiatan
yang sesuai dengan jabatan pengusul. Kemudian butir kegiatan yang dimasukkan dapat dilihat
dan dicetak. Tim Penilai akan dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dimasukkan oleh pengusul.
4.2 Perancangan Sistem
4.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)
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Rancangan Entity Relationship Diagram memiliki 13 entitas, yaitu users, pegawai, jabatan,
kategori jabatan, unit kerja, kegiatan, kegiatan harian, kegiatan bulanan, kategori kegiatan, sub
kategori kegiatan, Kategori bulan, sub Kategori bulan, dan detail kegiatan bulanan. Entitas
pegawai berelasi dengan entitas jabatan dan unit kerja dengan kardinalitas many to one, entitas
pegawai juga berlesai dengan kegiatan harian dan kegiatan bulanan dengan kardinalitas one to
many.
Entitas kegiatan harian dan kegiatan bulanan berelasi dengan entitas jabatan dengan
kardinalitas many to one dan entitas kegiatan harian juga berelesai dengan entitas kegiatan dan
entitas sub kategori. Entitas jabatan berelasi dengan entitas kategori jabatan dengan kardinalitas
many to one, kemudian entitas kategori jabatan berelasi dengan entitas kategori kegiatan dengan
kardinalitas one to many lalu kategori kegiatan berelasi dengan sub kategori kegiatan dengan
relasi one to many.
Entitas kategori jabatan berelasi dengan entitas kategori bulan dengan kardinalitas one to
many, entitas kategori bulan berelasi dengan sub kategori bulan dengan kardinalitas one to many
dan entitas sub kategori bulan berelasi dengan entitas detail kegiatan bulanan dengan kardinatas
one to many.
4.2.2

Diagram Konteks

Gambar 6. Diagram konteks

Gambar 6 memperlihatkan diagram tentang ruang lingkup sistem. Dalam diagram konteks
menggambarkan bahwa admin dapat mengelola keseluruhan dalam sistem Aplikasi e-DUPAK.
Pegawai yaitu pegawai sebagai pengusul DUPAK yang dapat melakukan input data login, data
pegawai, data kegiatan harian, data kegiatan bulanan, data laporan kegiatan harian, data laporan
DUPAK, dan data laporan PAK. Sedangkan Kepala Dinas sebagai Tim Penilai DUPAK yang
mendapatkan output berupa info login, info pegawai, info kegiatan harian, dan info kegiatan
bulanan.
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4.3 Implementasi
4.3.1 Tampilan Menu Login

Gambar 7. Tampilan menu login

Tampilan dari menu login terdapat button login dan remember me. Yang mana button login
digunakan untuk masuk ke menu selanjutnya jika username dan password benar, sedangkan
button remember me digunakan jika pengguna lupa dengan akun baik itu username ataupun
password.
4.3.2

Menu User (Admin)

Gambar 8. Menu user (admin)

Gambar 8 merupakan implementasi dari rancangan menu user untuk admin. Terdapat tabel
yang berisi data user yang sudah ditambahkan dan terdapat button tambah untuk menambah data
user.
4.3.3

Menu Unit Kerja

Gambar 9. Menu unit kerja
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Gambar 9 Implementasi Menu Unit Kerja terdapat tabel yang berisi data unit kerja yang sudah
ditambahkan dan terdapat tombol tambah untuk menambah data unit kerja.
4.3.4

Menu Kategori Jabatan

Gambar 10. Menu kategori jabatan

Gambar 10 merupakan implementasi menu kategori jabatan untuk admin. Terdapat tabel yang
berisi data kategori jabatan yang sudah ditambahkan dan terdapat tombol tambah untuk
menambah data kategori jabatan.
4.3.5

Menu Jabatan

Gambar 11. Menu jabatan

Gambar 11 merupakan implementasi menu jabatan untuk admin. Terdapat tabel yang berisi
data jabatan yang sudah ditambahkan dan terdapat tombol tambah untuk menambah data jabatan.
4.3.6

Menu Input Kegiatan Harian

Gambar 12. Menu input kegiatan harian
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Gambar 12 merupakan implementasi menu Input kegiatan harian untuk admin dan Pegawai.
Terdapat tabel yang berisi data kegiatan harian yang sudah ditambahkan dan terdapat tombol
tambah untuk menambah data kegiatan harian.
4.3.7

Menu Input Kegiatan Bulanan

Gambar 13. Menu input kegiatan bulanan

Gambar 13 merupakan implementasi menu Input kegiatan bulanan untuk admin dan Pegawai.
Terdapat tabel yang berisi data kegiatan bulanan yang sudah ditambahkan dan terdapat tombol
tambah untuk menambah data kegiatan bulanan.
4.3.8

Laporan Kegiatan Harian

Gambar 14. Laporan kegiatan harian

Gambar 14 merupakan implementasi laporan kegiatan harian. Halaman ini merupakan
halaman untuk cetak laporan kegiatan harian, untuk melakukan cetak harus mengisi kolom-kolom
yang tersedia. Data yang digunakan mengambil dari Data Kegiatan Harian yang sudah diinputkan.
Klik tombol ok untuk membuat cetak dan tombol cancel untuk membatalkan cetak.
4.3.9

Hasil Cetak Laporan Kegiatan Harian

Gambar 15. Hasil cetak dari laporan kegiatan harian
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4.3.10 Laporan DUPAK

Gambar 16. Laporan DUPAK

Gambar 16 implementasi laporan DUPAK. Halaman ini merupakan halaman untuk cetak
laporan DUPAK, untuk melakukan cetak harus mengisi kolom-kolom yang tersedia. Klik tombol
ok untuk membuat cetak dan tombol cancel untuk membatalkan cetak.
4.3.11 Halaman Laporan PAK

Gambar 17. Laporan PAK

Gambar 17 merupakan implementasi laporan PAK. Halaman ini merupakan halaman untuk
cetak laporan PAK, untuk melakukan cetak harus mengisi kolom-kolom yang tersedia. Klik
tombol ok untuk membuat cetak dan tombol cancel untuk membatalkan cetak.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa telah berhasil
dibangun suatu Aplikasi e-DUPAK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Selatan Berbasis Web diharapkan mampu mempermudah pegawai dalam mengusulkan DUPAK.
Aplikasi ini dibangun menggunakan perancangan ERD, DFD, Flowchart, dan menggunakan
bahasa pemrograman PHP.
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