
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Di  masa  sekarang ini Teknologi  Informasi  (TI)  sangat  berkembangseiring dengan 
perkembangan zaman dan sudah menjadi tuntutan.Dalam kegiatansehari-haripun  semua  
serba  terkomputerisasidan  dibutuhkan  keadaannya  termasuk  di lingkungan  instansi  
pemerintahan.Dengan  adanya  sistem  terkomputerisasi  ini diharapkan   dapat   
memudahkan   dalam   segala   aspek   kehidupanbanyak   dari instansi pemerintahan yang 
berskala kecil, menengah ataupun besar menerapakan berbagai  tekonolgi  informasi  untuk  
mendukung  seluruh  kegiatan  dalam  instansi nya. Hal ini diterapkan agar instansi dapat 
meningkatkan kinerja yang efektif dan efiesien  dalam  mengopersionalkan  instansinya.  
Sehingga  dihasilkan  informasi yang  akurat,  cepat  dan  tepat.  Penerapan  dari  teknologi  
ini,  tidak  terlepas  dari mekanisme   komputerisasi   (softwaredan hardware).   Dengan   
menggunakan mekanisme ini, pada mulanya sistem  yang masih manual dirubah menjadi 
sistem yang  otomatis  terintegrasi  yaitu  menggunakan  komputer.  Banyak  sistem  yang 
masih  manual  yang  dipakai  di  banyak  instansi.  Hal  ini  tentunya  menyulitkan pengguna  
untuk  melakukan  pekerjaannya. Dengan  kemajuan  teknologi  saat  ini, sekarang semua 
orang berusaha  untuk membuat suatu sistem komputerisasi yang baik dan mudah 
digunakan untuk membantu pekerjaan manusia.Adanya jaringan yang   luasdan   mudah   
diakses   juga merupakan   salah   satu   langkah   untuk mendapatkan   informasi   yang   
mudah   dan   cepatdalam   setiap   pengambilan keputusan.Dengan adanya  pengembangan  
inilah,  maka  setiap  perusahaan  ingin mengubah  sistem  yang  lama  kesistem  yang  baru  
agar  tidak tertinggal dari  yang lain . 

Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas  (SPPD)  merupakan  surat  perintah kerja yang  
diberikan  oleh  atasan  atau  kepala  kantor  kepada  pegawai  untuk  melakukan tugas   kerja   
ke   instansi   atau   kantor   yang   ada   ditempat   lain.   Dalam   proses pembuatan  SPPD,  
sebuah  instansi  pemerintah  maupun  swasta  kebanyakan  masih dilakukan  secara  
sederhana  dengan  pencatatan  manual  menggunakan  bantuan microsoft  office  dan  
microsoft  exel,  belum  menggunakan  aplikasi  khusus  dalam proses  pembuatan  SPPD.  Hal  
ini  mengakibatkan  sistem  menjadi  kurang  efektif dan   efisien,   baik   dari   segi   materi   
maupun   waktu,   terjadi kerusakan   atau kehilangan  data  perjalanan  dinas  karena  proses  
dan  tata  cara  penyimpanan  data yang tidak baik serta waktu pembuatan laporan 
perjalanan dinas yang cukup lama karena  jika  kepala  dinas  membutuhkan  laporan  tentang  
perjalanan  dinas  dalam waktu satu tahun maka dalam bagian keuangan harus membuka 
kembali berkas –berkas  yang  sudah  tersimpan.Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  
perlu  di bangun  sebuah  sistem  yang  terkomputerisasi  proses  pengelolaan  data  
perjalanan dinas   pegawai.   Sistem   yang   di   usulkan   tersebut   dapat   membantu   dalam 
pembuatan surat tugas perjalanan dinas pegawai, pengelolaanbiaya, penghitungan biaya, 
pencetakan surat tugas dan pencetakan kwitansi biaya perjalanandan bukti fisik  mengenai  
biaya  yang  dikeluarkan  di  dalam  melakukan  perjalanan  dinas, seperti: tiket transportasi, 
kuitansi penginapan, dan kuitansi sewa kendaraan. 

Dengan adanya sistem informasi perjalanan dinas yang terkomputerisasi ini dapat   
memudahkan   instansi   untuk   membuat   surat   perjalanan   dinas   dan pengelolaan  data 
perjalanan  dinas  terkelola  lebih  baik.Dalam  pembuatan  SPPD yang  ada  saat  ini  ditemui  
banyak  kekurangan-kekurangan  yang  harus  dihadapi seperti terjadinya kesalahan –



kesalahan pengetikan dalam menginputkan data sehingga  pembuatan  SPPD  dilakukan  
berulang–ulang.Hal  ini  mengakibatkan 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor membuat 
aplikasi E-SIMPERJADIN untuk  memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data 
perjalanan dinas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perjalanan dinas dengan 
baik, terstruktur, dan efektif   

 
II. DASAR HUKUM 

Aplikasi SIMPERJADIN berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu : 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 

Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dias Luar Negeri; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri untuk Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku 

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih 

Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 

dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya 

Masukan tahun berjalan, 

5. serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku sebagai 

acuan perhitungannya maka dibuat suatu aplikasi Sistem Perjalanan Dinas Pemerintah 

yang merupakan program aplikasi komputer untuk mendukung dan mempermudah 

satuan kerja dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan perjalanan dinas. 

III. TUJUAN 

Pengelolaan perjalanan dinas melalui aplikasi SIMPERJADIN secara tertib dan seragam 

formatnya serta nomorisasi otomatis, monitoring perjalan dinas secara online, verifikasi dan 

laporan perjalanan dinas secara online serta akuntabel 

 

IV. MANFAAT 

 

Manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini adalah: 

1. Proses dalam membuat dan pengelolaan surat perjalanan dinas menhadi lebih efektif 

dan efisien 

2. Memudahkan petugas dalam hal dan mengelola surat perjalan dinas tanpa 

menggunakan sistem manual 

 

V. KEGIATAN POKOK DAN RICIAN KEGIATAN 

1. Kegiatan Pokok 

Melalui kegiatan ini, upaya lainnya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. DPRD juga sudah melakukan 

beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut. 



2. Rincian Kegiatan : 

a. Mensosialisasikan inovasi Aplikasi E-SIMPERJADIN kepada stakeholder dan 

masyarakat 

b. Melaksanakan bimbingan teknis dan memberikanp elatihan kepada stakeholder 

terkait 

c. Publikasi dan sosialisasi 

d. Melaksanakan monitoring dan pengawasan 

 

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

a. Persiapan 

Kegiatan diawali dengan penjaringan masalah di lapangan dan dilanjutkan dengan 

penyusunan tim pengelola inovasi. Tahap berikutnya adalah perumusan dan 

penjaringan ide terkait inovasi. Setelah inovasi dimaksud dicanangkan, dilakukan 

sosialisasi. 

b. Implementasi 

Mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan 

kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 

melalui E-SIMPERJADIN akan memaksimalkan fungsi Sekretariat DPRD dalam 

memfasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat, mengsinergikan antara stakeholder 

terkait sehingga penjaringan aspirasi masyarakat dapat berjalan optimal sehingga 

memudahkan penyampaian kritikan, saran dan masukan. 

 

VII. TAHAPAN INOVASI 

 

NO TAHAPAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1 Latar belakang 

masalah 

Maret 2020 Kurang optimalnya penjaringan 

aspirasi masyarakat  

2 Perumusan Ide Maret 2020 Perumusan Ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

dinas Terkait 

3 Perancangan Maret 2020 Menyusu Tim Pengelola inovasi 

4 Sosialisasi April 2020 Stakeholder dan masyarakat 

5 Impelentasi April 2020 Penjaringan aspirasi masayarakat 

melalui E-Aspirasi 



 

 

VIII. IMPLEMENTASI APLIKASI E-SURAT 

Aplikasi  Arsip  ini  dapat  di  Akses  Menggunakan  Komputer  atau  Handphone  

Berbasis Android  dengan  spesifikasi  standar  yang  dilengkapi  dengan  akses  jaringan 

internet. 

Berikut adalah fitur yang dapat digunakan oleh pengguna : 

 

Tampilan Halaman Login 

Gambar di atas menampilkan halaman Login Aplikasi sebelum melakukan pengajuan. 

 

Tampilan Halaman Beranda 

Gambar di atas menampilkan informasi data pengajuan, data verifikasi, data tolak, data  



selesai, dan grafik perjalanan dinas. 

 

 

Tampilan Halaman Menu Perjalanan Dinas 

Gambar di atas menampilkan menu perjalanan dinas dengan mempunyai pilihan pengajuan dan 

realisasi. Untuk melakukan pengajuan dapat mengklik icon tambah baru. 

 

 

Tampilan Halaman Form Pengajuan 

Gambar di atas menampilkan halaman form pengajuan. Setelah mengisi semua data yang harus 

dilengkapi, kemudian klik simpan.  



 

Tampilan Halaman Form Peserta 

Gambar di atas menampilkan form peserta perjalanan dinas yang akan mengikuti. 

 

 

Tampilan Halaman Peserta Perjalanan Dinas 

Gambar di atas menampilkan daftar nama peserta perjalanan dinas yang akan diajukan. 

  



 

Tampilan Halaman Pengajuan Akomodasi  

Gambar di atas menampilkan halaman pengajuan akomodasi perjalanan dinas. Klik icon tambah 

untuk mengajukan akomodasi. 

 

 

Tampilan Halaman Form Rencana Akomodasi 

Gambar di atas menampilkan form rencana akomodasi yang akan di ajukan. 

 

 



 

Tampilan Halaman Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas 

Gambar di atas menampilkan daftar pengajuan yang telah dikirim kemudian tunggu untuk di 

diverifikasi pada status pengajuan tersebut. 

 

 

Tampilan Halaman Daftar Realisasi 

Gambar di atas menampilkan daftar data realisasi pengajuan perjalanan dinas yang telah 

diverifikasi verifikator. 

 



 

Tampilan Halaman Daftar Realisasi 

Gambar di atas menampilkan daftar realisasi dan klik icon realisasi untuk melihat formulir 

realisasi dan mengunduh Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perjalanan Dinas (SPD). 

 

 

Tampilan Halaman Formulir Realisasi 

Gambar di atas menampilkan formulir realisasi perjalanan dinas kemudian unduh SPT dan SPD 

pada formulir tersenbut. 

  



 

Tampilan Halaman Formulir Realisasi Pengunduhan SPT dan SPD 

Gambar di atas menampilkan data yang harus diunduh untuk kemudian diupload kembali 

setelah ditanda tangan. 

 

 

Tampilan Halaman Cetak Surat Perintah Tugas 

Gambar di atas menampilkan Halaman cetak Surat Perintah Tugas yang diunduh. 

  



 

Tampilan Halaman Rincian Realisasi Anggaran 

Gambar di atas menampilkan halaman realisasi anggaran dengan mengklik icon isi. 

 

 

Tampilan Halaman Form Realisasi Akomodasi 

Gambar di atas menampilkan form realiasi akomodasi yang diajukan. 

  



 

Tampilan Halaman Realisasi Pengunduhan NPPD, DOPD dan Verifikasi 

Gambar di atas menampilan halaman pengunduhan NPPD, DOPD dan Verifikasi untuk 

kemudian di unggah kembali setelah ditanda tangan. 

 

 

Tampilan Halaman Pengajuan Perjalanan Dinas Lengkap 

Gambar di atas menampilkan daftar pengajuaan perjalanan dinas yang telah menyelesaikan 

seluruh dokumen yang harus dipenuhi. 

  



 

Tampilan Halaman Detail Perjalanan Dinas 

Gambar di atas menampilkan halaman detail perjalanan dinas yang telah selesai diajukan. 

 

 

Tampilan Halaman Rincian Anggaran 

Gambar di atas menampilkan halaman Rincian Anggaran yang telah diajukan mulai dari 

transport, harian, sampai total anggaran biaya perjalanan. 

 

 



IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

a. Tim Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Tim Pengelola melakukan pencatatan perkembangan selama kegiatan berlangsung 

sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

X. PENUTUP 

Evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  di  lakukan  setelah  pelaksanaan  kegiatan  berjalan, laporan  

evalusi  kegiatan  dilakukan  tiap satu bulan  sekali  dengan  cara  melakukan  praktek langsung 

kepada pengguna dan hasil laporan dilaporkan Sekwan. 

 

 


