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ABSTRAK

PERANCANGAN APLIKASI PENDAFTARAN SELEKSI UJIAN DINAS
KENAIKAN PANGKAT PNS POLRI PADA POLDA LAMPUNG

Applicatios Design of Regristation for Selection of Examination Increase Device
In Polda Lampung

Oleh
DIAN NURFAUZIAH

13311415

Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan.
Biro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas
membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM. Salah satu tugas
Biro SDM yaitu pembinaan karir meliputi assessment, mutasi, pengangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan. Pada proses pendaftaran seleksi
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) PNS Polda Lampung dilakukan masih
secara manual, yaitu pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan langsung di
Polda Lampung, sehingga membutuhkan ketelitian dan membutuhkan waktu yang
cukup lama dalam proses pengolahannya.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukanya
perancangan sistem pendaftaran ujian dinas kenaikan pangkat berbasis online,
sehingga dalam melakukan pendaftaran anggota tidak terhambat oleh waktu dan
jauhnya lokasi karena proses pendaftaran bisa dilakukan dimana pun dan kapan
pun.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membantu kinerja bagian seleksi dalam
mengelola data peserta ujian dinas dan bagian peserta dalam melakukan proses
pendaftaran yang semakin mudah.

KATA KUNCI : Perancangan, Aplikasi, Pendaftaran, Seleksi, Ujian, Dinas,
Kenaikan Pangkat, Polda, Lampung
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah merupakan satuan pelaksana

utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri.Polda bertugas

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan.Polda dipimpin oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, yang bertanggung jawab

kepada Kapolri.Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda. Setiap Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas

melayani dan melindungi, yaitu Direktorat Reserse Kriminal, Direktorat Reserse

Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Intelijen dan

Keamanan, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Bimbingan Masyarakat, Direktorat

Sabhara, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Polisi Air, Direktorat

Tahanan dan Barang Bukti, Biro Operasi, Biro SDM, Biro Sarana Prasarana,

Bidang Keuangan, Bidang Profesi dan Pengamanan, Bidang Hukum, Bidang

Hubungan Masyarakat, dan Bidang Kedokteran Kesehatan.

Biro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinanyang

bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang

meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran

personel, assessment serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan

kesejahteraan personel pada Polda Lampung. Salah satu tugas Biro SDM yaitu

pembinaan karir meliputi assessment, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian

dalam jabatan, serta kepangkatan. Pada proses pendaftaran seleksi Ujian Dinas

Kenaikan Pangkat (UDKP) pada PNS Polda Lampung dilakukan masih secara

manual, yaitu pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan langsung di Polda

Lampung. Setelahcalon peserta mendaftar dan bagian Seleksi mencatatdata-data

calon peserta ke dalam buku besar seperti, nama, pangkat, nip, tanggal lahir, tamat

pangkat pertama, tamat pangkat terakhir, pendidikan, ujian keberapa, dan kasatker

yang bersangkutan, sehingga membutuhkan ketelitian dan membutuhkan waktu

yang cukup lama dalam proses pengolahannya.



Proses pendaftaran dirasakan kurang efektif  (bisa dibayangkan jika calon

peserta kesatuan kerjanya jauh dari Polda Lampung). Berdasarkan masalah

tersebut maka penulis mencoba membuat laporan praktik kerja lapangan dengan

judul “Perancangan Aplikasi Pengelolaan SeleksiUjian Dinas Kenaikan

Pangkat PNS Polri Pada Polda Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat

diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana proses pendaftaran seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS

Polri pada Polda Lampung?

2. Bagaimana merancang Aplikasi Pengelolaan Seleksi Ujian Dinas

Kenaikan PangkatPNS Polri pada Polda Lampung?

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dengan maksud supaya

pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan tercapai

sesuai yang diharapkan serta untuk menghindari perluasan masalah yang akan

dibahas. Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi :

1. Perancangan aplikasi hanya membahas masalah pengelolaan pendaftaran

seleksi ujian dinas kenaikan pangkatPNS Polri pada Polda Lampung.

2. Perancangan aplikasi ini tidak membahas proses setelah pendaftaran.

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan penulisan praktek kerja lapangan ini adalah untuk merancang

aplikasi pengelolaan seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS Polri pada Polda

Lampung yang dapat mempermudah calon peserta untuk mendaftar secara online

melalui jaringan internet.



1.5. Manfaat Laporan PKL

Manfaat penulisan laporan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan calon peserta untuk melakukan proses pendaftaran tanpa

harus melakukan interaksi langsung dengan bagian seleksi di Polda

Lampung.

2. Memudahkan bagian seleksi melihat data-data pendaftar yang merupakan

kebutuhan untuk proses pengolahan data.

3. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan

pendaftaranseleksi ujian dinas kenaikan pangkat.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk menyusun laporan ini menggunakan beberapa

metode sebagai berikut:

A. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara tanya jawab kepada bagian Seleksi sehingga memperoleh

informasi yang berkaitan dengan pendaftaran seleksi Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat PNS Polri pada Polda Lampung.

B. Metode Pengamatan (Observation)

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui proses

pengamatan secara langsung segala aktivitas keseharian yang dilakukan

selama Praktek Kerja Lapangan (PKL).

C. Tinjauan Pustaka (Library Research)

Tinjauan pustaka dicari dari sumber pustaka baik buku pegangan maupun

pedoman kerja di perusahaan serta sumber-sumber pustaka lain yang

mendukung dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

D. Dokumentasi (Documentation)

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang

dibutuhkan untuk penulisan laporan.



1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat

laporan ini, maka penyusunan sistematika laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penulisan Laporan PKL, metode pengumpulan

data dan sistematika penulisan.

BAB IILANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan dalam

penyusunan laporan untuk membantu penulis agar dapat menganalisa

dan mengidentifikasi  dasar judul.

BAB IIIGAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Polda Lampung, visi

dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, ketenagakerjaan dan

pengolahan lingkungan pada perusahaan.

BAB IVPEMBAHASAN

Bab  ini  memuat laporan kegiatan  pelaksanaan  PKL,  analisis  dan

identifikasi permasalahan, pembahasan hasil analisis, usulan

pengembangan. Hasil  kajian dan pembahasan sifatnya terpadu dan

tidak dipecah menjadi subbab tersendiri.

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang bersifat membangun

bagi perusahaan dan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Perancangan

Desain atau perancangan menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:23),“Desain
atau perancangan merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang
memberi kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan secara implisit
atau eksplisit dari segi performasi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan
batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat”.

Menurut Fatta (2007:44), “Perancangan adalah sebuah teknik pemecahan
masalah yang saling melengkapi (dengan analisis sistem) yang merangkai kembali
bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap harapannya, sebuah sistem
yang diperbaiki, hal ini melibatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan-
perubahan bagian relatif pada sistem awal (aslinya)”.

Berdasarkan pengertian perancangan di atas maka dapat diartikan bahwa

perancangan merupakan tahapan sebelum dilakukannya penerapan sistem tersebut

dengan spesifikasi kebutuhan secara implicit atau eksplisit.

2.2. Pengertian Aplikasi

Menurut Yasin (2012), “Program Aplikasi adalah komponen yang berguna

melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti kegiatan

pembuatan dokumen atau pengolahan data”.

Menurut Jogiyanto, aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer,

instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa

sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

Berdasarkan pengertian aplikasi di atas maka dapat diartikan bahwa aplikasi

merupakan program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan

perintah-perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang

lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut.

2.3. Pengertian Pengelolaan

Menurut Purwanto (2009), “Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk

mencapati sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai

pelaksananya”.



Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982), “Pengelolaan adalah kegiatan

pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk

mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu”.

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas maka dapat diartikan bahwa

pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2.4. Pengertian Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang

PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan

digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan pengertian kenaikan pangkat

adalah pengahargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS

terhadap negara.

2.4.1. Jenis-jenis Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan

a. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural

atau jabatan fungsional tertentu.

b. Kenaikan Pangkat yang menduduki jabatan tertentu, yang pangkatnya

ditetapkan dengan Keppres.

c. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi luar basa

baiknya.

d. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang

bermanfaat bagi Negara.

e. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara.

f. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB / Ijazah /

Diploma.



g. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan

sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional

tertentu.

h. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang telah selesai mengkuti dan lulus

tugas belajar.

i. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di

luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang

telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

2.4.2. Penugasan PNS Polri

Pola Karir PNS Polri :

a. PNS sebagai komplemen anggota Polri adalah  Kedudukan yang

sejajar dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas

pokok Polri.

b. Didalam UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah

PNS, Anggota TNI dan Polri, sedangkan menurut UU No. 2 tahun

2002pasal 20 bahwa yang dimaksud dengan Pegawai negeri pada

Kepolisian Negara RI adalah anggota Polri dan PNS.

c. Karir sebagai perjalanan pekerjaan seseorang pegawai di

dalam organisasi, sejak yang bersangkutan diterima sebagai

pegawai baru (CPNS) hingga berakhir perlu dikelola dengan

baik, karena perjalanan karier tersebut seringkali

dijadikan ukuran sukses atau tidaknya seorang pegawai

menempuh perjalanan karier dan kesuksesan kinerja organisasi.

d. Pola Karier PNS adalah Pola pembinaan PNS yang

menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan

keterangan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan

pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS

sejak pengangkatan pertama sampai dengan tructu.



e. Tujuan pola karier PNS adalah :

1) Meningkatkan Pembinaan Kualitas SDM PNS Polri sebagai

Komplemen Organisasi.

2) Mengantarkan PNS Polri agar memiliki kemampuan dan

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

3) Memberdayakan PNS Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas

staf (Jabatan Struktural dan Fungsional).

f. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam

rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara dan tercantum

secara tegas dalam struktur organisasi.

g. Jabatan Fungsional adalah  kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS yang dalam

pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri.

2.4.3. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UDKP adalah

ujian yang diwajibkan bagi PNS yang akan naik pangkat, disamping harus

memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.

1. Ujian dinas dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu :

a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur

Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan

ruang III/a.

b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat

I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a

khususnya bagi Pejabat struktural eselon III yang akan pindah

golongan namun belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk

jabatan tersebut.

2. Persyaratan-persyaratan mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat PNS

Polri



a. Persyaratan umum

1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik

dengan nilai sesuai ketentuan.

2) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

3) Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu, cuti diluar

tanggungan negara dan diberhentikan sementara dari jabatan

negri atau dalam proses penyidikan.

b. Persyaratan Khusus

1) Calon Peserta Ujian Dinas Tingkat I: Pejabat Non Struktural

(staf) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat

pengatur Tingkat I (II/d).

2) Memiliki pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d dan

mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2

(dua) tahun pada saat mendaftar (bagi UDKP Tk II).

3) PNS yang memangku jabatan struktural atau fungsional yang

pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan

untuk suatu jabatan, dapat menempuh UDKP Tk. II, bila paling

sedikit telah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat Penata

Tingkat I golongan ruang III/d.

3. Untuk penentuan kelulusan dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan administrasi awal.

b. Ujian akademik.

c. Ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga

program yaitu Microsoft Word, Exel dan Power Point.

d. Pembobotan ujian tertulis/akademik, kompetensi.

e. Pemeriksaan administrasi akhir.

f. Penentuan kelulusan.

4. Adapun ujian dinas akademik sebagai berikut :

a. Pancasila.

b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.



c. Kebijakan Pemerintah.

d. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

e. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri).

f. Teori kepemimpinan.

g. Fungsi manajemen.

h. Organisasi Polri.

i. Administrasi umum Polri.

j. Bahasa Indonesia.

k. Sejarah Indonesia.

l. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan.

m. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama assosiation

of South East Asia Nation (ASEAN ).

5. Adapun PNS yang dikecualikan dari ujian dinas sebagai berikut :

a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan

prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan

baru yang bermanfaat bagi Negara.

c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :

1) Mencapai batas usia pensiun.

2) Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi

dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

d. Telah mempeoleh :

1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tk. I

2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain

yang setara, atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tk. I atau

Ujian Dinas Tingkat II.

e. Telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas

Tingkat II.



2.5. Metode Pengembangan System

Merupakan model yang mengambil proses kegiatan dasar spesifikasi,

pengembangan, validasi dan evolusi dan mewakili mereka sebagai terpisah

tahapan proses seperti spesifikasi kebutuhan, desain perangkat lunak,

implementasi, pengujian dan sebagainya (Sommerville, 2011).

Gambar 2.1. Model Air Terjun / waterfall

Sumber :(Sommerville,2011)

Tahapan Metode Waterfall Menurut Sommerville, Ian sebagai berikut.

1) Analisis Persyaratan dan Definisi (Requirements and Definition)

Layanan sistem, kendala dan tujuan yang ditetapkan oleh konsultasi

dengan pengguna sistem.Kemudian didefinisikan secara rinci dan

berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

2) Sistem dan desain perangakt lunak (System and Software Design)

Proses desain sistem mengalokasikan persyaratan baik perangkat keras

ataupun perangkat lunak sistem dengan membentuk sistem secara

keseluruhan arsitektur. Desain perangkat lunak melibatkan identifikasi dan

menggambarkan abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar.

3) Implementasi dan Unit Pengujian (Implementation and Unit Testing)

Selama tahap ini, desain perangkat lunak direalisasikan sebagai

serangkaian program atau unit program.Unit pengujian melibatkan

verifikasi yang setiap unit memenuhi spesifikasi.



4) Integrasi dan pengujian sistem (Integration and System Testing)

Individu unit  atau program yang diintegrasi dan diuji sebagai sistem yang

lengkap untuk memastikan bahwa persyaratan perangkat lunak telah

dipenuhi.

5) Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance)

Biasanya (meskipun tidak selalu), tahap ini adalah siklus

terpanjang.Sistem ini dipasang dan dimasukkan ke dalam penggunaan

praktis.Pemeliharaan melibatkan kesalahan mongoreksi yang tidak

ditemukan di awal tahap, meningkatkan pelaksanaan unit sistem dan

meningkatkan layanan sistem sebagai persyaratan baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode waterfall yaitu sebuah metode

pengembangan sistem yang dilakukan untuk pembaruan sistem yang berjalan.

2.6. Alat Pengembangan Sistem

2.6.1. Bagan Alir Dokumen (Dokumen Flowchart)

Flowchart disusun dengan symbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat

bantu menggambarkan proses di dalam program. Simbol-simbol yang dipakai

antara lain:

Tabel 2.1. Simbol DokumenFlowchart

No Simbol Keterangan

1 Simbol yang digunakan untuk menghubungkan
antara symbol yang satu dengan symbol yang lain.
Simbol ini juga disebut connection line.

2 Simbol utnuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari

suatu kegiatan.

3 Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan

proses dalam lembar/halaman yang sama.

Flow Direction

Terminator

Connector



Tabel 2.1. Simbol DokumenFlowchart (Lanjutan)

No Simbol Keterangan

4 Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan

proses dalam lembar/halaman yang berbeda.

5 Simbol yang menunujukan pengolahan yang

dilakukan oleh komputer.

6 Manual
Operation

Simbol yang menunjukan pengolahan yang tidak

dilakukan oleh komputer.

7 Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang

ada.

8 Simbol yang menyatakan proses input dan output

tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.

9 Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line

keyboard.

10 Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-

program) / procedure.

Decision

Input-Output

Manual Input

Predefine Proses

Connector

Processing



Tabel 2.1. Simbol DokumenFlowchart(Lanjutan)

Sumber :(Andreyanto, 2012)

2.6.2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (bagan alir) adalah representasi grafik yang

menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan

sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output). (Rosa

A.S, 2013).

Tabel 2.2. Simbol Data Flow Diagram

Simbol Keterangan

Entitas luar Entitas luar (external entity) atau masukan

(input) atau keluaran (output) atau orang

yang memakai/berinteraksi dengan

perangkat lunak yang dimodelkan atau

sistem lain yang terkait dengan aliran data

dari sistem yang dimodelkan.

Proses Proses yang diimplementasikan dengan
pemrograman terstruktur, maka
pemodelan notasi inilah yang
seharusnya menjadi fungsi atau
prosedur di dalam kode program.

No Simbol Keterangan

11 Simbol yang menyatakan peralatan output yang

dugunakan yaitu layar, plotter, printer dan

sebagainya.

12 Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk

atau disimpan ke disk.

Display

Disk and On-line
Storage



Tabel 2.2. Simbol Data Flow Diagram (Lanjutan)

Simbol Keterangan

Aliran data Aliran data merupakan data yang dikirim

antar proses, dari penyimpanan ke proses,

atau dari proses ke masukan  (input) atau

keluaran (output).

Basis data File atau basis data atau penyimpanan

(storage) pada perangkat lunak yang akan

diimplementasika dengan program

terstruktur.

Sumber :(Rossa A.S-M. Shalahuddin, 2013)

2.6.3. Diagram Konteks

Diagram arus data menampilkan kegiatan sistem lengkap dengan

komponen-komponen yang menunjukkan secara tegas file-file yang dipakai, unsur

sumber atau tujuan data, serta aliran data dari satu proses ke proses lainnya.

Adapun simbol Diagram Kontekssebagai berikut:

Tabel 2.3. Diagram Konteks

Sumber :(Ladjamudin, 2005:63).

Simbol Keterangan

External Entity

Sesuatu yang berada diluar sistem, tetapi ia memberikan

data ke dalam sistem atau memberikan data dari sistem.

Arus Data
Tempat mengalirnya informasi dan digambarkan dengan
garis yang menghubungkan komponen dari sistem.
Internal Entity
Simbol ini merupakan nama sebuah sistem yang sedang
di kembangkan.



2.6.4. ERD (Entity Relationship Diagram)

Merupakan pemodelan basis data relasional.Sehingga jika penyimpanan

basis data menggunakan OODBMS maka perancangan basis data tidak perlu

menggunakan ERD (A.S Rossa dan M. Shalahuddin, 2013).

Dibawah ini simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Entity Relationship

Diagram dapat dilihat pada table 2.4. sebagai berikut:

Table 2.4. Simbol Entity Relation Diagram

No Nama Simbol Keterangan

1.

Entitas / Entity

Entitas merupakan data inti yang

akan disimpan, bekal tabel ada

basis data.

2.

Atribut

Field atau kolom data yang butuh

disimpan dalam suatu entitas.

3.

Atribut kunci primer

Field atau kolomdata yang butuh

disimpan dalam suatu entitas dan

digunakan sebagai kunci akses

record yang diinginkan.

4.

Atribut multinilai / multivalue

Field atau kolom data yang butuh

disimpan dalam suatu entitas yang

dapat memiliki nilai lebih dari satu.

5.

Relasi

Relasi yang dihubungkan antar

entitas biasanya diawali dengan

kata kerja.

6. N

Asosiasi

Penghubung antar relasi dan entitas

dimana dikedua ujungnya memiliki

multiplicity kemungkinan jumlah

pemakaian.

Sumber : (A.S. Rosa dan M. Salahudin, 2013)



2.6.5. Kardinalitas ERD

Kardinalitas relasi yaitu menunjukkan jumlah maksimum tupel yang dapat

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain (Al–Bahra, 2015).

Entity relationship diagram, relasi yang bisa terjadi antara dua file dapat dilihat

dibawah ini:

Tabel 2.5. Relasi ERD

Simbol Keterangan

Relasi One To One. Hubungan antara file satu

dengan file yang kedua adalah satu berbanding satu

Relasi Many To Many. Hubungan antara file yang

satu antarafile yang kedua adalah banyak

berbanding banyak.

Relasi One To Many. Hubungan antara file yang

satu dengan file yang kedua adalah satu berbanding

banyak atau banyak berbanding satu.

Sumber: (Al–Bahra, 2015)

2.6.6. Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel merupakan sebuah tabel analisis yang didalamnya

dimuat rincian mengenai daftar yang berisi sejumlah data-data informasi yang

biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis

pembatas.Sedangkan tabel adalah sekumpulan data yang dipisah-pisahkan

kedalam ruang penyimpanan. Komponen-komponen tabel terdiri dari :

1) Entity

Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya

direkam.

2) Atribute/Field

Setiap entity mempunyai atribute atau sebutan untuk mewakili suatu entity,

atribute juga disebut data elemen, data field, dan data item.

3) Data Value

Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data

elemen atau atribute.

11 1

MM

1 M



4) Record

Record adalah kumpulan atribute yang saling berkaitan satu dengan yang

lainnya dalam menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap.

5) Jenis Data

Setiap field harus didefinisikan jenis datanya.

6) Atribute Kunci

Menunjukkan fungsi sebagai pembentuk karakteristik (sifat-sifat) yang

melekat pada sejumlah tabel, antara lain yaitu :

a. Primary Key

Primary key (kunci primer) adalah satu atribute yang tidak hanya

mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga

mewakili setiap kejadian dari suatu entity.

b. Candidate Key

Candidate key atau calon kunci adalah suatu attribute yang

mengidentifikasi secara unik suatu kejadian dari entity.

c. Foreign Key

Foreign key (kunci tamu) adalah satu atribute yang melengkapi satu

relationship (hubungan) yang menunjukkan ke induknya.

d. Alternate Key

Alternate key adalah kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key.

2.6.7. Kamus Data

Merupakan kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada system

perangkat lunak sehingga masukan (input) dan keluaran (output) dapat dipahami

secara umum dan memiliki standar cara penulisan (A.S. Rosa dan M. Salahudin,

2013)

Kamus data memiliki beberapa simbol untuk menjelaskan informasi

tambahan.Berikut contoh simbol-simbol yang digunakan dalam kamus data.



Tabel 2.6. Simbol Kamus Data

Simbol Keterangan

= disusun atau terdiri dari

+ Dan

[|] baik…atau…

{}n n kali diulang/bernilai banyak

( ) data opsional

*…* batas komentar

Sumber:(A.S. Rosa dan M. Salahudin, 2013)

2.7. Perancangan Basis Data

2.7.1. Definisi Basis Data (Database)

System basis data adalah system terkomputerisasi yang tujuan utamanya

adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi

tersedia saat dibutuhkan.Basis data juga dapat diartikan sebagai media untuk

menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.System informasi

tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan basis data apapun bentuknya, baik

berupa file teks ataupun Database Management System (DBMS). Kebutuhan basis

data dalam system informasi meliputi memasukkan, menyimpan, dan mengambil

data serta membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan.(Rosa A. S, M.

Salahuddin, 2014).

Basis data atau database merupakan suatu kumpulan data yang disimpan

secara systematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi

menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi.

2.7.2. Istilah-istilah Dalam Sistem Basis Data

1. Entiti atau Entitas  adalah konsep informasi yang direkam, meliputi

orang, kejadian dan tempat.

2. Atribut atau Field

Atribut atau Fieldadalah sesuatu yang mewakili entity.



3. Data Value

Data Value atau isi data adalah informasi yang tersimpan dalam setiap

atribut.

4. Record

Record adalah kumpulan atribut yang saling berkaitan satu dengan yang

lain dan menginformasikan suatu entiti secara lengkap.

5. File

File adalah kumpulan record yang mempunyai panjang atribut yang

sama tetapi berbeda data valuenya.

6. Basis Data atau Database

Database adalah kumpulan file satu dengan file yang lainnya
yangmembentuk suatu informasi sistem secara keseluruhan.



BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Berdirinya Polda Lampung

Sejarah Polda Lampung diawali dengan zaman Belanda dimana Lampung

merupakan keresidenan yang menjadi bagian Sumatera Selatan.Dalam

keresidenan itu ditetapkan beberapa detasemen-detasemen yang dikepalai oleh

Hoofdagen (Agen Polisi).

Semua jabatan dipegang oleh orang Belanda, sementara zaman Jepang

Kepolisian berada dibawah batas tentara DAI NIPON.Setelah merdeka, maka di

Sumatera Selatan terdapat jabatan Kepolisian Sumatera Selatan.Sementara untuk

di Lampung di bentuk polisi keresidenan. Kepala Polisi keresidenan Lampung

tercatat nama R. Soeharjo dan Sultan Rusman.

Reorganisasi Kepolisian dilakukan secara berkeseimbangan seiring dengan

perkembangnan ketatanegaraan Indonesia, maka terbentuk Kepolisian Sumatera

Selatan sesuai dengan pembentukan jabatan Kepolisian Negara 17 Agustus 1950,

yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampung sendiri masuk dalam struktur Polisi Sumatera Selatan status Polisi

keresidenan Lampung yang membawahi Polisi Kabupaten.

Struktur ini berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1958. Di

Lampung, Polisi terbagi atas tiga Kabupaten, yaitu Polisi Lampung Selatan

membawahi lima Detasemen dan lima Sub Detasemen, Polisi Lampung Utara

membawahi empat Detasemen dan satu Sub Detasemen, Polres Lampung Tengah

membawahi tiga Detasemen dan empat Sub Detasemen. Perkembangan Polisi di

Lampung kemudian disesuaikan dengan perkembangan Polri secara umum,

dimana terjadi pergantian nama Kepolisian mulai dari masa Komosariat kemudian

menjadi AKRI namun status Polri di Lampung tetap menjadi bagian Polisi

Sumatera Selatan.

Pergantian nama kemudian terjadi lagi tanggal 17 Juni 1969 Keppres No. 52

Tahun 1969 yang menyebabkan Polri disebut Panglima Angkatan Kepolisian



(PANGKAT) Mabes Polri disebut Mabak. Ditingkat Komando Daerah terjadi

juga perubahan Kepala Kepolisian.

Lampung kemudian telah menjadi Provinsi sendiri tidak lagi keresidenan

dibawah Sumatera Selatan, namun Kepolisian Lampung masih berada pada

Kodak IV yang berkedudukan di Palembang.Polri di Lampung berada ditingkat

wilayah yang dipimpin oleh seseorang Komandan Wilayah disingkat Danwil.

Masa Kodak dan Danwil ini berlangsung sampai tahun 1985. Selanjutnya

sejak tahun 1985 kemudian terjadi perubahan nama, dimana Pangdak menjadi

Kapolri sementara ditingkat daerah menjadi Kapolda. Lampung tetap menjadi

Kesatuan Polda Sumatera Selatan yang kemudian berubah nama menjadi Polda

Sumbagsel.

Nama kesatuan Polisi Lampung yaitu Polwil, sementara kepalanya menjadi

Kapolwil.Sejarah dengan terjadinya pengembangan Polri, tahun 1996 Polri

mempunyai kebijakan bahwa disetiap provinsi berdiri Polda sendiri, maka melalui

Keputusan PANGAB No. Skep/06/IX/1996 tanggal 25 September 1996 di

liakuidasi Polda-Polda membawahi Polwi tingkat yaitu Polda Sumatera Bagian

Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, dan membentuk Polda Sumatera Selatan,

Lampung, Bengkulu, dan Jambi pada tanggal 02 Oktober 1996.

Maka mulai 02 Oktober 1996 Polda Lampung berdiri dengan dipimpin

seorang Kapolda. Pada tanggal 02 Oktober 2006 Polda Lampung masuk pada type

C, yaitu Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda berpangkat Kolonel Senior.

Namun melihat ancaman dan tantangan hakikat ancaman serta ketertiban

masyarakat yang semakin berat, maka pimpinan Polri meningkatkan status Polda

Lampung dari type C menjadi type B, yaitu Polda yang dipimpin oleh Kapolda

Berpangkat Brigadir Jenderal.

3.2. Visi Dan Misi Polda Lampung

A. Visi

Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak hukum yang

professional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak



asasi manusia serta pemeliharaan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan

nasional dan demokratis.

B. Misi

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

masyarakat.Meliputi aspek security, surety, safety dan peace.

- Memelihara kamtibnas dengan tetap memperhatikan norma / nilai yang

berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI.

- Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional.

- Meningkatkan upaya konsolidasi.

- Mmelihara solidaritas institusi.
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3.4. Stuktur Organisasi

Gambar 3.4 Struktur Organisasi
Sumber :Polda Lampung
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3.5. Pembagian Tugas Secara Umum

Sesuai dengan struktur organisasi Polda Lampung, Di bawah ini adalah

yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pngendalian kerja, yaitu:

1) RO SDM

a. Ro SDM sebagaimana dimaksud merupakan unsur pengawas dan

pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda.

b. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen

bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan,

pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi

kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di

lingkungan Polda.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana RoSDM menyelenggarakan

fungsi:

1 Pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan,

seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel;

2 Pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan;

3 Pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan

mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel;

4 Pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian

dan psikologi personel; dan

5 Perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.

Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Ro SDM  terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

b. Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers);

c. Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar);

d. Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers);dan



e. Bagian Psikologi (Bagpsi).

2) SUBBAGRENMIN

a. Subbagrenmin sebagaimana dimaksud bertugas menyusun

perencanaan  program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras,

personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan

ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ro SDM.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Subbagrenmin

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek,

antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana

prasarana, personel, dan anggaran;

2. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

3. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

4. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan,

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan

SAI serta pertanggung- jawaban keuangan;

5. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

6. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja

Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian

kinerja, program, dan anggaran; dan

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang SDM di

lingkungan Polda.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagrenmin

dibantu oleh:

1. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja,

RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan

menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program bidang SDM di lingkungan Polda;

2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi

umum personel dan materiil logistik;



3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan

keuangan; dan

4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan

dan urusan dalam.

3) BAGDALPERS

a. Bagdalpers sebagaimana dimaksud dalam bertugas membina dan

menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, yang

meliputi penyelenggaraan penyediaan, seleksi, pemisahan, dan

penyaluran personel.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagdalpers

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana kegiatan seleksipenerimaanpendidikan

pembentukanBrigadir, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akademi

Kepolisian (Akpol) dan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS),

dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa);

2. Penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan

pengembangan, antara lain pendidikan Sekolah Staf dan

Pimpinan Menengah (Sespimmen), Sekolah Tinggi Ilmu

Kepolisian (STIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama

(Sespimma), serta pendaftaran Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi

(Sespimti) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);

3. Pelaksanaan seleksi dan penerimaan Sekolah Alih Golongan

(SAG); dan

4. pelayanan kegiatan proses administrasi penerbitan pengesahan

dan penyaluran pengakhiran dinas bagi anggota dan PNS Polri.

c. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bagdalpers dibantu oleh:

1. Subbagian Penyediaan Personel (Subbagdiapers), yang bertugas

melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota dan PNS

Polri;



2. Subbagian Seleksi (Subbaglek), yang bertugas melaksanakan

kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan

Polri; dan

3. Subbagian Pemisahan Penyaluran (Subbagsahlur), yang bertugas

melaksanakan kegiatan proses administrasi pengakhiran dinas

baik bagi anggota dan PNS Polri.

4) BAGBINKAR

a. Bagbinkar sebagaimana dimaksud dalam bertugas membina dan

melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi

pelaksanaan asesmen, mutasi, pengangkatan, danpemberhentian

dalam jabatan serta kepangkatan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagbinkar

menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan karier personel proses Usulan Kenaikan Pangkat

(UKP) untuk anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

(UDKP) untuk PNS Polri, serta penyumpahan pangkat SAG;

2. Pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan, dan

pemberhentian dalam jabatan;

3. Pembinaan dan pengembangan kompetensi personel melalui

pendekatan manajemen SDM; dan

4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan

dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

c. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagbinkar

dibantu oleh:

1. Subbagian Kepangkatan (Subbagpangkat), yang bertugas

menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel

meliputi proses UKP dan penyumpahan pangkat SAG dan

Subbagian;

2. Subbagian Mutasi dan Jabatan (Subbagmutjab), yang bertugas

menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel

meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian



dalam jabatan serta pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan

personel.

5) BAGWATPERS

a. Bagwatpers sebagaimana dimaksud bertugas:

1. Membina dan melaksanakan manajemen pembinaan

kesehjateraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani,

jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan

moril dan materiil personel; dan

2. Membantu pengembangaan museum dan kesejarahan Polri.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagwatpers

menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan

manajemen kesejahteraan personel; dan

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan museum dan kesejarahan

Polri.

c. Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud Bagwatpers

dibantu oleh:

1. Subbagian Rohani dan Jasmani (Subbagrohjas), yang bertugas

menyelenggarakan pembinaan personel dan PNS Polri meliputi

pembinaan mental, rohani dan jasmani secara berkala, serta

pembinaan keluarga bahagia; dan

2. Subbagian Moril dan Kehormatan (Subbagrilmat), yang bertugas

mengusulkan dan menyarankan tanda kehormatan dan tanda

penghargaan anggota dan PNS Polri, serta membantu

mengembangkan museum dan kesejarahan Polri.

6) BAGPSI

a. Bagpsi sebagaimana dimaksud bertugas membina dan

melaksanakan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian

dan personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung

pelaksanaan tugas operasi kepolisian.



b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bagpsi menyelenggarakan

fungsi pelaksanaan psikologi kepolisian dan personel untuk

mendukung tugas operasi kepolisian.

c. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagpsi

dibantu oleh:

1. Subbagian Psikologi Kepolisian (Subbagpsipol), yang bertugas

menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan

2. Subbagian Psikologi Personel (Subbagpsipers), yang bertugas

menyelenggarakan psikologi personel.

Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Ro SDM tercantum pada

Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.



BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Aktifitas Praktek Kerja Lapangan

Aktivitas yang dilakukan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan sejak

tanggal 04 April – 25 Mei 2016 pada Polda Lampung pada bagian Dalpersadalah:

1. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

2. Membuat surat izin kuliah, surat jalan Dikbangspes.

3. Mencatat surat masuk kedalam buku besar.

4. Pendataan Arsipsurat masuk dan surat keluar.

5. Mengexport data anggota Polri pada website penerimaan anggota Polri.

6. Menginput data anggota Polri pada website Polda Lampung.

7. Menginput data calon anggota Polri t.a 2016.

4.2 Topik Pembahasan

1. Permasalahan Praktek Kerja Lapangan

Ketika penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, penulis

menemukan masalah seperti pada proses pendaftaran seleksi ujian

dinaskenaikan pangkat PNS Polri Polda Lampung yang masih

dilakukan secara manual dengan mencatat calon peserta ke dalam buku

besar, mengumpulkan berkas, dan mengolah data dan bagi peserta

diseluruh lampung harus datang langsung ke Polda jika ingin

melakukan pendaftaran ujian kenaikan pangkat ini.

2. Solusi Permasalahan Praktek Kerja Lapangan

Dengan adanya masalah di atas, maka solusi yang paling tepat untuk

mengatasi masalah dalam proses pendaftaran yang masih dilakukan

secara manual, agar lebih mudah sebaiknya dibuatkan sistem berbasis

web secara online untuk mengintegrasikanproses Seleksi Ujian Dinas

Kenaikan Pangkat dan mengelola data serta pencetakan laporan agar

dapat optimal, efektif, dan efisien.



4.3 Analisis Sistem yang Berjalan

4.3.1 Prosedur Kenaikan Pangkat

Sistem yang sedang berjalan pada Polda Lampung saat ini dapat dilihat

pada bagan alir dokumen yang telah dirancang oleh penulis.Semoga dengan

adanya rancangan bagan alir dokumen tentang sistem yang sedang berjalan dapat

memberikan gambaran tentang sistem yang ada saat ini, sehingga pembaca dapat

mengerti bagaimana sistem yang sedang berjalan saat ini dan dapat memberikan

informasi bagi pembaca.Agar lebih singkat maka sistem tersebut akan dijelaskan

lebih rinci oleh penulis.

1. Pegawai menyerahkan berkas pengajuan Seleksi Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat ke Bagian Seleksi.

2. Bagian seleksi memeriksa persyaratan berkas administrasi seleksi Ujian

Dinas Kenaikan Pangkat, antara lain:

- SPRIN/rekomendasi dari pimpinan

- Fotocopy surat keputusan pengangkatan CPNS

- Fotocopy ijazah/STTB yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh

Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah minimal enam bulan terakhir

- Pas photo hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (dengan seragam

PNS tanpa tutup kepala dan kacamata)

- Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS satu periode (kriteria nilai terbaik

(nilai 76 s.d. 90))

- Surat rekomendasi dari Pembinaan Kesehatan dari Biddokkes dan

bebas permasalahan/SKHP dari Bidpropam Polda Lampung

- Softcopy (untuk UDKP TK I)

- Fotocopy dan legalisir berkas oleh pejabat fungsi/satker yang

berwenang

- Map warna merah (UDKP TK I)

- Map warna biru (UDKP TK II)

3. Bagian seleksi memeriksa berkas seleksi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat,

jika berkas tidak sesuai maka berkas akan dikembalikan lagi kepada



pegawai dan jika berkas sesuai dan lengkap maka bagian Seleksi akan

mencatat data berkas tersebut kedalam buku besar.

4. Dari data berkas itu akan dibuat menjadi nomor peserta untuk mengikuti

Seleksi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat.

5. Bagian Seleksi lalu membuat group di Whatsapp untuk memberitahu

jadwal ujian dinas kenaikan pangkat.

6. Berkas yang lengkap diarsipkan pada bagian Seleksi.

7. Laporan nominatif pesertaSeleksi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

diserahkan ke Kepala Seleksi untuk ditandatangani.

8. Laporan nominatif peserta Seleksi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

selanjutnya akan dikirim pada Mabes Polri.

9. Dan laporan nominatif pesertaUjian Dinas Kenaikan Pangkat tersebut

diarsipkan pada bagian Seleksi.

4.3.2 Bagan Alir Dokumen

Berdasarkan prosedur yang berjalan saat ini, dapat kita buat bagan alir

dokumen untuk mempermudah dalam menganalisis sistem tersebut,berikut

adalah bagan alir dokumen sistem pendaftaran kenaikan pangkat pada

Polda Lampung tertera pada gambar 4.1



Gambar 4.1. Bagan Alir Dokumen

Keterangan:

UDKP : Ujian Dinas Kenaikan Pangkat



4.4 Analisis Kebutuhan

4.4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

a. Pada sistem yang akan dirancang dibutuhkan form log in yang berfungsi

untuk masuk ke menu utama.

b. Form input data peserta digunakan untuk menginputkan data pegawai

yang mengikuti UDKP  dengan cara melihat data-data yang telah

dimasukkan ke dalam sistem.

c. Form input data riwayat  jabatan digunakan untuk menginputkan data

riwayat jabatan pegawai.

d. Form input data golongan digunakan untuk menginputkan data

golongan pegawai.

e. Form input jadwal digunakan untuk membuat jadwal ujian kenaikan

pangkat dan diserahkan kepada masing-masing ppeserta.

f. Form tampilan laporan untuk mencetak laporan hasil pendaftaran

peserta kenaikan pangkat yang dihasilkan dari sistem.

4.4.2 Kebutuhan Non Fungsional

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah:

a. Processor Core-i3 CPU 2.26 GHz.

b. RAM 2GB.

c. Hard Disk 250GB.

d. Monitor 14inch.

e. Keyboard.

f. Mouse.

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakn dalam mengembangkan sistem ini adalah:

1. Microsoft Windows XP

2. Adobe Dreamweaver CS5

3. MySQL.

4. Browser



4.5 Usulan Perancangan

4.5.1 Diagram Konteks

Dibawah ini adalah diagram konteks yang di rancang oleh penulis sebagai

usulan untuk perusahaan dalam mengatasi masalah yang ada, dapat kita lihat pada

gambar 4.2 berikut ini

Gambar 4.2. Diagram Konteks

Pada diagram konteks tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat tiga entitas yaitu

calon peserta, pemimpin dan bagian seleksi adapun hubungan dengan sistem

sebagai berikut

1. Calon peserta menginputkan data berkas, data golongan, data jabatan, dan

data peserta kedalam sistem dan akan memperoleh nomor ujian peserta

dan jadwal ujian dari sistem.

2. Bagian seleksi akan menginputkan data jadwal dan akan memperoleh

laporan data peserta dari sistem.

3. Pimpinan akan memperoleh laporan data peserta yang telah mendaftarkan

diri untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat.

4.5.2 Data Flow Diagram (DFD)

Merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem

sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain

denganalur secara terkomputerisasi. Dibawah ini adalah data flow diagram yang

di rancang oleh penulis sebagai usulan untuk pendaftaran kenaikan pangkat dapat

dilihat pada gambar 4.3 berikut ini



.

Gambar 4.3.Data Flow Diagram

Dari data flow diagram diatas, maka dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Calon peserta menginputkan data berkas yang akan disimpan kedalam

datastore tbl_berkas. Kemudian calon peserta menginputkan data golongan

yang akan disimpan kedalam datastore tbl_golongan. Setelah itu calon

peserta akan menginputkan data jabatan yang akan disimpan kedalam data

store tbl_jabatan.

2. Berdasarkan data berkas, data golongan dan data jabatan maka calon

peserta menginputkan data diri peserta kedalam sistem yang akan

disimpan kedalam datastore tbl_peserta.



3. Berdasarkan data peserta sistem akan menghasilkan nomor ujian yang

akan diserahkan kepada calon peserta. Berdasarkan data peserta juga

sistem akan membuat laporan data peserta yang akan diserahkan kepada

pimpinan dan bagian seleksi.

4. Bagian seleksi akan melakukan pembuatan jadwal ujian bagi masing-

masing ujian yang diujikan dengan berdasarkan data peserta yang telah

masuk.

5. Bagian seleksi akan memberikan notifikasi jika berkas tidak lengkap.

6. Jadwal tersebut akan diserahkan atau dikirim kepada calon peserta.

4.5.3 Entity Relationship Diagram

Desain basis data secara konseptual (conceptual database design)

digambarkan dengan menggunakan Entity Relationship Diagram. Adapun Entity

Relationship Diagram (ERD) sistem pendaftaran ujian kenaikan pangkat adalah

sebagai berikut



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram

4.5.4 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel merupakan model basis data yang mudah untuk diterapkan

karena model basis data ini menunjukkan suatu cara atau mekanisme yang

digunakan untuk mengolah data dan membentuk keseluruhan data yang terkait

dalam sistem yang dirancang. Relasi tabel sistem pendaftaran ujian kenaikan

pangkat pada Polda Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel

4.5.5 Spesifikasi Tabel

Menggambarkan desain rincian nama tabel, nama field, jumlah karakter,

tipe data serta keterangan database yang akan digunakan dalam pengolahan sistem

Pndaftaran kenaikan pangkat, berikut merupakan spesifikasi File database yang

akan digunakan:

1. Tabel Data Berkas Peserta

Nama database : db_kenaikan

Nama tabel : tbl_berkas

Primary key : id_berkas

Forign key : -

Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.1 Spesifikasi Tabel Berkas Peserta

No Field Name Data
Type

Length Keterangan

1 Id_berkas Char 18 Id berkas peserta
2 Sprin_Rekomendasi Varchar 100 Berkas Sprin

Rekomendasi
3 Kep_pengangkatan Varchar 100 Berkas

Kep.pengangkatan
4 Kep_naik_pangkat Varchar 100 Berkas Kep.naik

pangkat



Tabel 4.1 Spesifikasi Tabel Berkas Peserta (Lanjutan)

No Field Name Data
Type

Length Keterangan

5 Rekomendasi_kes Varchar 100 Surat Rekomndasi Kes
6 Skhp Varchar 100 Surat SKHP
7 Nkp Varchar 100 Surat NKP
8 Foto Varchar 100 Upload Foto

2. Tabel  Jabatan

Nama database : db_kenaikan

Nama tabel : tbl_jabatan

Primary key : id_jabatan

Forign key : -

Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.2 Spesifikasi Tabel Jabatan

No Field Name Data
Type

Length Keterangan

1 Id_pangkat Char 18 Id pangkat peserta
2 Pangkat Integer 40 Pangkat peserta
3 Jabatan Integer 40 Jabatan peserta
4 tmt_pengkat Integer 40 Tmt pangkat peserta
5 tmt_cpns Integer 40 Tmt CPNS peserta
6 tmt_job_terkhir Integer 40 Tmt kerja akhir
7 dikum_terakhir Integer 40 Dikum terakhir

3. Tabel Golongan

Nama database : db_kenaikan

Nama tabel : tbl_golongan

Primary key : id_golongan

Forign key : -

Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.3 Spesifikasi Tabel Golongan

No Field Name Data
Type

Length Keterangan

1 Id_golongan Char 18 Id golongan
2 Jenis_golongan Varchar 40 Jenis Golongan Peserta



4. Tabel Peserta Kenaikan Pangkat

Nama database : db_kenaikan

Nama tabel : tbl_peserta

Primary key : nip

Forign key : id_golongan, id_berkas, id_jabatan

Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.4 Spesifikasi Tabel Peserta

No Field Name Data
Type

Length Keterangan

1 Nip Char 30 Nomor induk pegawai
2 Id_golongan Char 18 Id golongan
3 Id_berkas Char 18 Id berkas
4 Id_jabatan Char 18 Id Jabatan
5 nama Varchar 40 Nama Peserta
6 jenis_kelamin Varchar 40 Jenis kelamin
7 Agama Varchar 40 Agama
8 Tempat_lahir Varchar 40 Tempat kelahiran
9 Tgl_lahir date - Tangal lahir peserta
10 Unit_kerja Varchar 40 Tempat bekerja
11 Alamat Varchar 100 Alamat peserta

5. Tabel Jadwal Ujian

Nama database : db_kenaikan

Nama tabel : tbl_jadwal

Primary key : id_jadwal

Forign key : nip

Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.5 Spesifikasi Tabel Jadwal Ujian

No Field Name Data Type Length Keterangan
1 Id_jadwal Char 18 Id jadwal ujian
2 Nip Char 18 Nomor induk pegawai
3 Tanggal Date - Tanggal pelaksanaan ujian
4 Pukul Time - Waktu pelaksanaan ujiana
5 Tempat Varchar 100 Tempat ujian
6 Keterangan Varchar 100 Keterangan tambahan
7 Mata_uji Varchar 40 Materi yang di ujikan
8 Ruang Varchar



4.6 Design Halaman

Design halaman dibagai menjadi 3 bagian yaitu halaman login, halaman

untuk Peserta, halaman untuk Admin/seleksi dan halaman untuk pimpinan

Berikut penjelasan mengenai halaman tersebut:

4.6.1 Halaman Login

Halaman Login adalah halaman yang pertama kali harus di eksekusi oleh

para user dan Admin untuk dapat mengoprasikan sistem ini, tidak semua Tombol

login digunakan untuk masuk kedalam menu utama, setelah user name dan

password benar-benar diinput pada kolom user dan password.Tombol batal untuk

membatalkan perintah sesuai dengan rancangan halaman dibawah ini.

Gambar 4.6 Halaman Login

Yang dapat melakukan login di sistem ini yaitu Peserta Kenaikan pangkat

(User), pimpinan dan Bagian Seleksi (Admin). ketiganya memiliki hak akses

yang berbeda-beda. Berikut hak akses dari ketiga user tersebut:

Tabel 4.6 Hak Akses User dan Admin

No User/Admin Hak Akses

1. Peserta (User) - Input data peserta
- Input data berkas peserta
- Input jabatan, pangkat dan golongan
- Melihat jadwal
- Cetak kartu peserta ujian .

2. Bagian Seleksi
(Admin)

- Kelola data peserta
- Input dan kelola jadwal Ujian
- Cetak laporan data Peserta

3. Pimpinan - Cetak laporan pendaftaran peserta
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4.6.2 Halaman Untuk Peserta

1. Halaman Menu Utama

Halaman menu utama adalah halaman yang pertama kali di akses oleh

peserta setelah melakukan login, tampilan dari halaman ini adalah sebagai

berikut:

Gambar 4.7 Halaman Menu Utama Peserta

Pada halaman menu utama peserta terdapat 4 menu yaitu Home, Entri Data, No

ujian dan Jadwal. Berikut penjelasan menu-menu tersebut:

Tabel 4.7 Keterangan Halaman Menu

Menu Submenu Keterangan

Home - Untuk Masuk ke halaman Home Utama.

Entri data

Data peserta Untuk membuka Halaman input data
peserta

Jabatan/golongan Untuk membuka Halaman input data
golongan dan jabatan

Upload File Untuk meng-upload berkas berkas
pendaftaran peserta ujian.

No Ujian
- Untuk membuka Halaman view No ujian

dan mencetak nya

Jadwal
- Untuk membuka Halaman View Jadwal

ujian kenaikan pangkat
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2. Halaman Peserta

Halaman ini digunakan untuk mengisi dan melengkapi biodata diri

masing-masing peserta ujian kenaikan pangkat. Tampilan halaman peserta

pada sismtem ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8 Halaman Peserta

Berikut penjelasan dari halaman peserta yang tertera pada tabel 4.8

sebagai berikut:

Tabel 4.8 Keterangan Halaman Peserta

No Konten Keterangan

1 Textfield Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan

2 Tombol simpan Untuk menyimpan data peserta
kedalam database

3 Tombol batal Untuk membatalkan printah

4 Nip Diisi menyesuaikan nip masing-
masing

3. Halaman Jabatan/golongan

Halamana ini digunakan untuk mengisi jabatan pangkat golongan dan lain-

lain yang dimiliki oleh peserta sebagai penunjang pengangkatan kenaikan

pangkat oleh masing-masing peserta, berikut tampilanya
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Gambar 4.9 Halaman Jabatan/golongan

Berikut penjelasan dari halaman peserta yang tertera pada tabel 4.9

sebagai berikut:

Tabel 4.9 Keterangan Halaman Jabatan/Golongan

No Konten Keterangan

1 Textfield Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan

2 Tombol simpan Untuk menyimpan data jabatan dan
golongan kedalam database

3 Tombol batal Untuk membatalkan printah

4 Combobox golongan Untuk dipilih salah satu sesuai
dengan golongan peserta

4. Halaman Upload File atau Berkas

Halaman ini digunakan oleh peserta untuk meng-Upload file dan berkas-

berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran kenaikan pangkat ini, tampilan

dari halaman upload file ini adalah sebgai berikut:



Gambar 4.10 Halaman Upload Berkas

Berikut penjelasan dari halaman Upload Berkas yang tertera pada tabel

4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Keterangan Halaman Uplaod Berkas

No Konten Keterangan

1 Textfield Menampilakn nama berkas yang di
upload pesertaa

2 Tombol simpan Untuk menyimpan berkas yang di
upload  kedalam database

3 Tombol batal Untuk membatalkan printah

5. Halaman No Ujian

Halaman ini berguna bagi peserta yang telah menyelesaikan pemberkasan

untuk melihat no peserta ujian dan dapat mencetaknya. Nomor peserta

ujian ini harus dibawa ketika akan melaksanakan ujian kenaikan pangkat,

berikut tampilan halamn no ujian
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Gambar 4.11 Tampilan Halaman No Ujian

6. Halaman Jadwal

Halaman ini digunakan untuk melihat jadwal ujian peserta berupa tanggal,

waktu dan tempat pelaksanaan ujian kenaikan pangkat.Halaman ini

muncul ketika peserta sudah memenuhi persyaratan ujian dan waktu yang

telah ditetutukan. Berikut tampilan halaman Jadwal :

Gambar 4.12 Halaman Jadwal
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7. Halaman Informasi Berkas

Halaman ini digunakan hanya untuk menampilkan pesan dari Admin atas

keterangan pemberkasan, atau saat berkas Peserta masih kurang lengkap

maka akan muncul notifikasi di profil peserta.Halaman ini muncul ketika

peserta klik notifikasi merah pada profil tersebut. Berikut tampilan

halaman informasi Berkasi sebagai berikut:

Gambar 4.13 Halaman Informasi Berkas

4.6.3 Halaman Untuk Bagian Seleksi

1. Halaman Menu Utama

Halaman Ini adalah halaman yang dapat diakses pertama kali oleh admin

atau bagian seleksi setelah berhasil melakukan login. Berikut tampilan

menu utama untuk admin

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Menu Utama Bagaian Seleksi



Pada halaman menu utama Bagaian seleksi terdapat 4 menu yaitu

Dashboard, Data Peserta, Input Jadwal dan Laporan. Berikut penjelasan

menu-menu tersebut:

Tabel 4.11 Keterangan Halaman Menu

Menu Submenu Keterangan

Dashboard - Untuk Masuk ke halaman Home Utama.

Data
Peserta

- Untuk membuka Halaman view data

peserta yang sudah mendaftar baik yang

sudah lengkap maupun belum lengkap.

Input
Jadwal

- Untuk membuka Halaman Input jadwal

peserta ujian

Laporan - Cetak laporan data peserta yang mendaftar

2. Halaman Data Peserta

Halaman ini digunakan oleh bagaian Seleksi untuk melihat data peserta

yang melakukan pendaftaran ujian kenaikan pangkat. Pada halaman ini

bagaian seleksi dapat mengecek berkas dan biodata peserta apakaha sudah

sesuai dengan persyaratan atau belum, jika sudah sesuai maka akan di

ceklis sebagai tanda telah melengkapi berkas. Berikut tampilan halamn

data peserta

Gambar 4.15 Halaman Data Peserta



Berikut penjelasan dari halaman Data peserta yang tertera pada tabel

4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Keterangan Halaman Data Peserta

No Konten Keterangan

1 Tabel Menampilakn Biodata peserta yang
telah mendaftar

2 Panah Biru (Berkas) Untuk melihat berkas Peserta yang
telah diupload.

3 Ceklis (Aksi)
Tanda bahwa peserta yang
bersangkutan telah memenuhi
persyaratan.

4. Warning (Aksi)
Tanda bahwa peserta yang
bersangkutan belum memenuhi
persyaratan.

3. Halaman Input Jadwal

Halaman ini digunakan oleh bagaian seleksi untuk membuat jadwal ujian

kenaikan pangkat berdasarkan mata uji dan jumlah peserta, berikut adalah

tampilan halaman input jadwal :

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Input Jadwal

Pada halaman ini bagaian seleksi dapat menginputkan mata uji, tanggal,

waktu, tempat, ruang, keterangan tambahan dan nomor peserta yang akan

dijadwalkan pada saat tersebut. Setiap kali membuat jadwal maka bagian

seleksi harus memilih nomor peserta menyesuaikan kapasitas ruangan dan
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juga jumlah peserta. Tombol simpan artinya jadwal yang telah dibuat akan

disimpan kedalam database dan tombol kirim maksudnya adalah

mengrimkan jadwal yang telah dibuat kepada masing-masing peserta

melalui website.

Dengan begitu untuk dapat melihat jadwal, peserta tidak perlu lagi datang

ke Kantor Polda , tetapi cukup melalui web ini.

4. Halaman laporan

Halaman ini menampilkan laporan data peserta yang telah melakukan

pendaftaran. Berikut tampilannya:

G

a

m

b

a

r

4

Gambar 4.17 Halaman Laporan Data Peserta

4.3.4 Halaman Untuk Bagian Pimpinan

1. Halaman Menu Utama

Halaman Ini adalah halaman yang dapat diakses pertama kali oleh

Pimpinan atau bagian Polda setelah berhasil melakukan login. Berikut

tampilan menu utama untuk admin



Gambar 4.18 Halaman Menu Pimpinan

2. Halaman Laporan data Peserta

Pimpinan dapat melakukan pengecekan data peserta yang telah

mendaftar melalui menu laporan, berikut merupakan tampilan halaman

laporan data pesertauntukpimpinan

Gambar 4.19 Laporan Data Peserta Untuk Pimpinan



BAB  V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Proses Pendaftaran seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS Polri pada

Polda Lampung masih dilakukan dengan cara manual yaitu calon peserta

dari seluruh Lampung harus datang ke kantor Polda untuk pendaftaran,

hal ini kurang efektif sehingga penulis melakukan perancangan

pendaftaran seleksi ujian dinas berbasis web.

2. Perancangan sistem Pendaftaranseleksi ujian dinas kenaikan pangkat

Polda Lampung dikembangkan menggunakan perancangan struktural,

dengan tools Diagram Konteks, Data Flow Diagram, Entity Relationship

Data dan Relasi antar Tabel.Sistem yang dirancang dapat menyimpan

data kedalam database pada saat input data Peserta, data

Jabatan/Golongan, data berkas, data jadwal, Sistem dikembangkan

menggunakan metode  pengembagan Waterfall dengan menghasilkan

laporan data peserta untuk bagian seleksi dan pimpinan serta dapat

menghasilkan cetak no Ujian.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang

dapat disampaikan oleh penulis untuk mengembangkan perangkat lunak

ini adalah Sistem tersebut merupakan hasil perancangan saja, sehingga

diperlukan pengkodean dan implementasi sistem untuk dapat

memanfaatkanya kemudian dilakukan pengujian sistem.
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