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ABSTRAK 

 

Perusahaan merupakan tempat terlaksanannya suatu kegiatan perkantoran. Selain 

kegiatan administrasi, perusahaan juga memiliki agenda yang bersifat operasional 

seperti perjalanan dinas. UPT Pegembangan Benih Padi dan Palawija cukup aktif 

dalam kegiatan perjalanan dinas. Setiap pegawai yang hendak melakukan 

perjalanan dinas memerlukan dokumen sebagai bentuk legalitas dari agenda 

tersebut, maka dibuatlah sebuah surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija pembuatan surat perintah perjalanan dinas 

(SPPD) masih menggunakan media pencatatan sederhana berupa Microsoft Excel 

dan memerlukan verifikasi data secara manual oleh bagian yang berwenang. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan pegawai sedikit membutuhkan waktu lebih 

lama untuk memperoleh surat perjalanan dinas tersebut. Oleh sebab itu, penulis 

memberikan solusi yang dalam proses pembuatan surat perintah perjalanan dinas 

(SPPD) berdasarkan metode pengembangan aplikasi berbasis aplikasi Google yaitu 

Google Form. Berdasarkan hasil pengembangan tersebut aplikasi google form yang 

telah dibuat dapat berguna dan membantu pengelolaan perjalanan dinas pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija.  

 

Kata Kunci: SPPD, Google Form, Google Drive, Perjalanan Dinas 
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ABSTRACT 

The company is a place where an office activity is carried out. In addition to 

administrative activities, the company also has an operational agenda, such as 

business trips. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija is quite active in 

business trip. Every employee who wants to go on an official trip requires a 

document as a form of legality of the agenda, so an SPPD (surat perintah perjalanan 

dinas) is made for it. On UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija, the SPPD 

(surat perintah perjalanan dinas) manufacture still uses a simple recording medium 

in the form of Microsoft Excel and requires manual data verification by the 

authorized department. So this causes employees to take a little longer to get the 

SPPD (surat perintah perjalanan dinas). Therefore, the author provides a solution 

that is in the process of making SPPD (surat perintah perjalanan dinas) based on 

Google's application-based application development method, namely Google Form. 

Based on the results of the development, the google form application that has been 

made can be useful and help manage business trip at the UPT Pengembangan Benih 

Padi dan Palawija. 

 

Keywoard: SPPD, Google Form, Google Drive, Business trip 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Perusahaan merupakan tempat terlaksananya suatu kegiatan perkantoran, 

selain itu sebagai tempat untuk produksi baik dalam bentuk jasa ataupun barang. 

Sebuah perusahaan menjalin hubungan baik dengan berbagai banyak pihak. 

Tujuannya yaitu untuk menciptakan simbiosis mutualisme dalam perusahaannya. 

Hal ini terkait dengan bisnis yang dibangun dapat berkembang dan kedua belah 

pihak mendapatkan keuntungan dari adanya kerjasama. Oleh sebab itu, menjalin 

komunikasi dengan baik sangatlah penting. Komunikasi tersebut dapat dilakukan 

dalam bentuk virtual (online) melalui video conference atau langsung (offline) yaitu 

melalui perjalanan dinas. Perjalan dinas ini, biasanya dilakukan oleh pimpinan atau 

staf perusahaan yang membawa misi dalam perjalanan dinasnya. Perjalanan dinas 

membutuhkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai pendukung legalitas 

dari kegiatan tersebut.  

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) didapatkan dengan beberapa tahapan 

proses diantaranya mulai dari pimpinan yang memerintahkan untuk melakukan 

perjalanan dinas pada pegawainya. Kemudian pegawai membuat pengajuan surat 

perintah perjalanan dinas kepada bagian SDM agar mendapat persetujuan dan 

meneruskan surat permohonan tersebut pada bagian keuangan. Selanjutnya setelah 

bagian keuangan memberikan persetujuan, pegawai mendapatkan uang saku 

perjalanan dinas. Proses selanjutnya, pimpinan menyerahkan surat perintah 

perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditanda tangani sebagai dokumen pelengkap 

perjalanan dinas pegawai tersebut. Apabila pegawai tersebut telah melaksanakan 

kegiatan perjalanan dinas, maka ia harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai 

bukti kegiatan yang telah di lakukan. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih dan Palawija Jawa Timur 

adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berfokus pada pengembangan, 

pengelolaan, pendistribusian benih padi dan palawija (kacang-kacangan). UPT 

Pengembangan Benih dan Palawija Jawa Timur selaku instansi pemerintahan juga 

memiliki pekerjaan operasional yaitu perjalanan dinas. Setiap rangkaian kegiatan 
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perjalanan dinas pada UPT PB Padi dan Palawija ditangai oleh bagian unit tata 

usaha. Mulai dari terbitnya surat perintah tugas (SPT), kemudian pembuatan surat 

perintah perjalan dinas (SPPD). Lalu pengelolaan uang akomodasi dan transport, 

hingga menghimpun laporan perjalanan dinas pegawai yang telah melaksanakan 

agenda perjalanan dinas. Namun kondisi saat ini pada UPT PB Padi dan Palawija 

dalam mengelola SPPD masih dilakukan secara manual dan sederhana yaitu 

menggunakan media pencatatan seperti Microsoft Excel. Masalah yang sering 

timbul dari pengelolaan SPPD tersebut adalah dokumen tidak tersortir dengan baik, 

dan pada saat pencetakan dokumen SPPD harus diatur tata letaknya terlebih dahulu 

secara manual, selain itu apabila SPPD hilang menyebabkan uang akomodasi 

perjalanan sulit untuk di cairkan. Hal tersebut menyulitkan pegawai terkait dan 

proses penyerahan SPPD pada pimpinan untuk segera di tanda tangani dan 

diverifikasi berjalan lamban. Adanya permasalahan tersebut maka dalam karya ini 

membahas tentang pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam pembuatan 

SPPD. 

Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam pembuatan surat perintah 

perjalanan dinas (SPPD) disarankan untuk menggunakan salah satu fitur Google 

yaitu Google form. Google form atau Google formulir adalah sebuah fitur bawaan 

dari google yang berguna untuk menghimpun data informasi dengan cara yang 

efisien. Google form ini nantinya akan membuat sistem pembuatan surat perjalanan 

dinas (SPPD) terkomputerisasi dan data yang diinput di dalamnya dapat tersortir, 

terdistirubusi dan tersimpan dengan baik serta meminimalisir hilangnya data SPPD 

tersebut. Selain itu dengan menggunakan google form, data SPPD dapat dilihat 

secara real time oleh pegawai dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh 

pegawai yang bertanggung jawab dalam membuat SPPD. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas, maka rumusan masalah 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  

1.2.1 Rumasan masalah umum 

Rumusan masalah umum didalam karya ilmiah ini adalah bagaimana 

pengelolaan perjalan dinas unit tata usaha berbasis aplikasi google pada UPT 

Pengembengan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur.  
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1.2.2 Rumusan masalah khusus   

Rumusan masalah secara khusus: 

1. Bagaimana pembuatan alur perjalanan dinas pada UPT PB Padi dan 

Palawija? 

2. Bagaimana pemanfaatan Google dalam pengelolaan SPPD di UPT PB 

Padi dan Palawija? 

1.3   Batasan Masalah 

Berikut adalah beberapa point untuk batasan masalah dalam penulisan 

Proyek Akhir yaitu sebagai berikut ini: 

1. Pengguna dari Google Form (user) adalah pihak internal UPT PB Padi 

dan Palawija. 

2. Aplikasi google yang digunakan meliputi google form, spreadsheet, dan 

google drive. 

1.4  Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari proyek akhir ini adalah pengelolaan perjalan dinas 

menggunakan aplikasi google di unit tata usaha pada UPT PB Padi dan Palawija  

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari proyek akhir ini adalah: 

1. Membuat alur perjalanan dinas UPT PB Padi dan Palawija Jawa Timur  

2. Memanfaatkan Google dalam pengelolaan SPPD di UPT PB Padi dan 

Palawija Jawa Timur. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini, akan disampaikan terkait sistem penulisan pada laporan 

Proyek Akhir yang terdiri atas beberapa bab dan sub bab sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar 

belakang dari gagasan pengelolaan perjalanan dinas pada bagian Tata 

Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih Padi dan Palawija, 

selain itu terdapat beberapa perumusan masalah, point penting terhadap 
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batasan masalah yang akan diulas dalam karya ini, tujuan dari 

penggunaan Aplikasi Google, serta sistematika dalam penulisan karya. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

BAB II, akan mengulas gambaran umum atas instansi yang terlibat 

terkait dengan visi dan misi, sejarah singkat dari instansi tersebut, serta 

gambaran umum dari tempat perusahaan tersebut, selain itu juga 

membahas struktur organisasi pada bagian UPT PB Padi dan Palawija.  

BAB III  LANDASAN TEORI  

Bab III ini akan mengulas beberapa hal yang menjadi pedoman dari teori-

teori yang relevan dengan tujuan untuk mendukung karya ini agar dapat 

terselesaikan dengan baik, hal-hal yang akan diulas meliputi 

administrasi, tata usaha, surat perintah perjalanan dinas, google form. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN  

Pada bagian BAB IV ini akan mengulas dari tugas atau pekerjaan yang 

telah diberikan oleh pihak instansi terkait yang berkaitan dengan 

administrasi perkantoran, dan pengelolaan perjalanan dinas. Selain itu 

mengulas tentang penemuam masalah dan pemecahan masalah hingga 

alternative dari pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis.  

BAB V PENUTUP 

Pada BAB V, hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari kegiatan 

magang selama 4 Bulan ini yang dilaksanakan secara langsung (luring). 

Selain itu pada bab ini berisi tentang kesemipulan dari pemanfaatan 

media Google sebagai media pengelolaan perjalanan dinas pada Unit 

Pelaksana Teknis Pengembangan Beih Padi dan Palawija. Pada bab ini 

juga akan mengulas tentang solusi dan saran yang akan diberikan kepada 

instansi dan/atau bagian terkait untuk pengembangan teknologi yang 

lebih baik kedepannya. Terkakhir, dengan besar harapan karya ini dapat 

bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi bagi para pembaca.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1       Gambaran Umum UPT PB Padi dan Palawija  

Pada bab ini, akan mengulas secara singkat UPT Pengembangan Benih Padi 

dan Palawija Jawa Timur. Hal yang menjadi gambaran umum tentang visi dan misi, 

logo, tujuan, sejarah, struktur organisasi, dan denah ruangan dair UPT PB Padi dan 

Palawija. 

2.2 Sejarah UPT PB Padi dan Palawija Jabon  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija 

terletak di Jalan Raya Jabon, No. 148 Mojokerto, Jawa Timur. UPT Pengembangan 

Benih Padi dan Palawija berdiri sejak 1980an dan diresmikan menjadi BLUD 

(badan layanan umum daerah) sesuai dengan ketetapan Peraturan Gubernur 

JawaTimur nomor 61 pada tahun 2018 pada 10 July 2018 tentang Nomenklatur 

jabatan (nama jabatan), susunan organisasi, uraian tugas-tugas dan fungsi serta tata 

kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan pada Provinsi 

JawaTimur. Sehingga status kedinasan dari UPT PB padi dan palawija dibawah 

naungan Gubernur Jawa Timur.  

2.3 Visi dan Misi 

Berikut ini adalah visi – misi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur. 

2.3.1   Visi 

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan 

Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui 

Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong 

2.3.2   Misi 

Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, 

antar sektor dan keterhubungan wilayah. 

Sumber: (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jatim, 2021) 
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2.4     Tujuan, Tugas dan Fungsi UPT PB Padi dan Palawija  

 Berdasarkan dari Peraturan Daerah(Perda) Provinsi Jawa Timur no.61 tahun 

2018 tentang Nomenklatur jabatan (nama jabatan), susunan organisasi, uraian 

tugas-tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan pada Provinsi JawaTimur maka berikut ini adalah tugas dan 

fungsi dari dinas pertanian dan ketahanan pangan yaitu: 

2.4.1      Tujuan 

Sebuah instansi atau perusahaan memiliki sebuah tujuan guna mencapai 

keberhasilan dari instansi atau perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tujuan dari 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur. 

Berdasarkan dari adanya Rencana Strategi pada Dinas Pertanian dan Ketahana 

Pangan (DPKP) pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024 yang di rancang 

berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. 

JawaTimur dengan tujuan menumbuhkan angka dari hasil produksi kehutanan, 

pertanian, dan perikanan sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan nilai konsumsi pangan masyarakat 

2. Menumbuhkan nilai produksi terhadap angka tanaman pangan dengan skala 

prioritas 

3. Menumbuhkan nilai produksi pada sector hortikultura dengan skala prioritas 

Tiga point tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila instansi atau 

perusahaan menggunakan strategi berikut, yaitu: 

1. Mengembangan dan menambah kesiapan, pendistribusian, dan konsumsi 

pangan masyarakat pada daerah terkait 

2. Memajukan angka hasil produksi pada bidang komoditi seperti Padi, jagung, 

kacang-kacangan (contoh: Kedelai)   

3. Perbanyakan benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat sesuai 

kebutuhan pasar.
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2.4.2    Tugas 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija 

dibawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.JawaTimur 

memiliki tugas untuk membnatu Gubernur dalam melaksanakan setiap urusan 

pemerintahan dan kedinasan yang menjadi wewenang Pemprov dibidang pertanian 

dan ketahanan pangan serta tugas lain yaitu pembantuan. Selain itu tigas dinas 

dalam: 

1. Pengelolaan 

2. Penangkaran  

3. Pemasaran serta 

4. Pendistribusian 

5. Pengembangan benih dan palawija 

6. Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. 

2.4.3 Fungsi 

 Selain adanya tugas, telah disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija juga memiliki beberapa fungsi, diantara 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan. 

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan. 

3. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan. 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. Pelaksanaan kegiatan operasional dalam monitoring kegiatan kebun 

Sumber: (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jatim, 2021) 

2.5 Penjelasan Logo UPT PB Padi dan Palawija Jawa Timur 

Logo merupakan sebuah identitas dari perusahaan atau brand yang menjadi 

“tanda” dengan penyampaian makna secara langsung maupun secara tidak 

langsung (Sularko, dkk, 2008). Dengan adanya logo kita dapat memasarkan suatu 

produk atau jasa berdasarkan identitasnya tersebut. Sama hal nya dengan makna 

logo Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija, yang 

memiliki symbol serupa dan serentak dengan Dinas Pertanian lainnya yaitu dapat 

dilihat pada (Gambar 2.1).  
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Gambar 2. 1 Logo UPT PB Padi dan Palawija Jawa Timur 

Berikut ini adalah Logo dari UPT PB Padi dan Palawija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jatim, 2021) 

 

2.5.1  Makna Logo 

Berikut ini adalah ringkasan dari makna logo dari Dinas Pertanian Provinsi 

Jawa Timur: 

1. Daun Perisai, memiliki makna aman, tentram, serta jujur yang dianggap 

sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa Timur dan dianggap sebagai 

simbol daerah yang aman. 

2. Bintang, dengan warna keemasan sesuai dengan Pancasila ke-1 dasar dari 

falsafah negara Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijunjung 

tinggi oleh rakyat Indonesia (khususnya dalam hal ini masyarkat Jawa 

Timur).  

3. Tugu Pahlawan, merupakan semboyan kepahlawanan khusunya bagi 

masyarakat jawa timur. Selain itu dengan adanya simbol tersebut 

diharapkan mampu menanamkan sifat dan semangat kepahlawanan dan 

bersedia untuk turut serta dalam mempertahahnkan kedaulatan dan wilayah 

tanah air.  

4. Gunung berapi, mengambarkan keteguhan, kekuatan, kejayaan khusunya 

dalam hal ini adalah Jawa Timur, yang memiliki semangat Dinamis, 

Revolusioner, Teguh pantang mundur dalam mewujudkan terciptanya 
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rakyat yang adil dan juga makmur. Makna lain yang tersirat yaitu 

menandakan bahwa Jawa Timur dikelilingi oleh banyak gunung berapi.  

5. Pintu gerbang, yang membentuk seperti candi, berwarna abu-abu. 

Menggamabrakn keagungan masyarakat Jawa Timur pada masa silam yang 

terus Berjaya dari masa-kemasa hingga saat ini.  

6. Sawah dan Ladang, yang digambarkan dengan warna kuning, dan juga 

hijau. Melambangkan sebuah kemakmuran yang ada pada rakyat Indonesia, 

dalam hal ini khusunya masyarakat Jawa Timur yang memiliki area 

persawahan dan memiliki banyak ladang yang menjadi sebagai sumber 

kemakmuran. 

7. Padi dan Kapas, dalam hal ini melambangkan sandang pangan yang 

menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari, gambar padi dengan jumlah 

17 butir, dan kapas 8 buah melambangkan saat yang penting bagi bangsa 

Indonesia tepatnya pada hari proklamasi yaitu 17/8/1945 yang berlangsung 

pada saat itu. 

8. Sungai, hal ini menggambarkan air yang membentuk sebuah gelombang 

menandakan Jawa Timur dialiri oleh banyak sungai untuk pengairan irigasi 

pada sawah nya dan di gambarkan sebagai kemakmuran lainnya dalam hal 

ini adalah masyarakat jawa timur. 

9. Roda dan rantai, hal ini menggambarkan peningkatan yang cukup 

signifikan pada pembangunan jawa timur dalam sektor industry, pabrik dan 

berbagai macam bentuk usaha. Selain itu roda dan rantai bermakna tekad 

yang kuat dan rasa persahabatan yang kental oleh masyarakat jawa timur 

kepada para pendatang, turis dan atau lainnya. 

10. Pita, yang bertuliskan JAWA TIMUR, mengidentifikasi kan suatu daerah 

yaitu Daerah Provinsi Jawa Timur.  

11. Pita dasar, yang berwarna dasar putih dengan kalimat “JER BASUKI 

MAWA BEYA” yang terletak pada bagian bawah menjelaskan motto dari 

Provinsi Jawa Timur yang bermakan “untuk mencapai suatu kebahagiaan 

diperlukan pengorbanan”. 

Sumber: (Pemerintahan Provinisi Jawa Timur, 2015) 
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2.6 Struktur Organisasi UPT PB Padi dan Palawija Jawa Timur 

Organisasi adalah suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu. 

Dengan demikian, agar tercapainya tujuan tersebut, maka sebuah organisasi 

membutuhkan susunan keanggotaan dan fungsi pada masing-masing 

anggota guna mengoptimalkan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut 

(Priharto, 2020). Pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija juga 

terdapat struktur organisasi yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan 

Gubernur(PerGub) No.61 pada Tahun 2018 tentang sturktur atau susunan 

organisasi. Pada PerGub tersebut telah dijelaskan bahwa dalam UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala UPT 

dan dibantu kepala sub bagian yang terdiri atas: 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

b. Kepala Seksi Produksi 

c. Kepala Seksi Pemasaran 

 

   Tabel 2.  1 Rincian Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tabel tersebut disebutkan bahwa rincian jabatan pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija memiliki tenaga struktural yang 

sesuai dengan proporsinya dan bekerja sesuai dengan fungsi masing-

masing. Dengan adanya anggota tersebut memungkinkan UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija dapat melaksanakan tugas 

Tenaga struktural  Tenaga Strukturan  

Eselon 3: 1 Orang 

Eselon 4: 3 Orang 

Pengelola lahan pertanian  45 Orang 

Analis, pengelola asset kebun dan 

kepegawaian, pengadiministrasian 

umum dan keuangan, serta 

pemelihara kebun. 

Total keseluruhan: 59 

Orang 
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kedinasan dengan baik. Tugas kedinasan yang terdiri atas tugas operasional 

dan tugas sehari-hari. Jika dilihat dari tabel tersebut terdapat pegawai Eselon 

3 dan 4. Pegawai Eselon tingkat III berjumlah 1 orang, pegawai Eselon 

tingkat IV terdiri dari 3 orang yang masing-masing memiliki kedudukan 

tertinggi dalam struktur kedinasan. Selain itu pengelola lahan pertanian 

yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 45 orang yang 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kebun di masing-masing wilayah. 

Terdapat beberapa pegawai staff yang berada di kantor UPT pengembangan 

benih padi dan palawija yang membantu jalannya kegiatan administrasi, 

pengelolaan asset milik negara, pengelolaan kepegawaian, pemelihara 

kebun yang jika ditotal berjumlah 59 orang. Apabila di jumlah secara 

keseluruhan, kegiatan operasional pada UPT Pengembangan Benih Padi 

dan Palawija didukung oleh sumberdaya manusia dengan sebanyak 107 

orang yang terdiri atas:  

a) PNS Golongan IV: 5 orang 

b) PNS Golongan III: 39 orang 

c) PNS Golongan II: 52 Orang 

d) PNS Golongan I: 2 orang 

e) PTT-PK (pegawai tidak tetap dan perjanjian kerja): 9 orang 

Sumber: (UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur, 2018) 

 

UPT Pengembangan Benih Padai dan Palawija jika digambarkan 

dalam bentuk struktur organisasi dibedakan menjadi   beberapa bagian, yaitu 

Kepala UPT sebagai pemimpin yang membawahi beberapa sub bagian 

diantaranya Sub Tata Usaha, Sub Pemasaran, dan Sub Produksi.  Masing-

masing sub bagian mebawahi beberapa bagian lainnya. Bagian-bagian 

tersebut bertanggung jawab atas tugasnya kepada Sub Bagian. Berikut ini 

adalah gambaran struktur organisasi dari UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija Jawa Timur. 
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija 

Struktur Organisasi UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sumber : (UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur, 2018)
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2.7 Gambaran Umum Sub Bagian Tata Usaha 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tugas pokok, struktur organisasi dan 

lokasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija.  

2.7.1 Struktur Organisasi Sub Bagian Tata Usaha 

 Bagian Tata Usaha merupakan salah satu bagian terpenting pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija. Pada bagian ini 

segala kegiatan administrasi diolah secara terstruktur. Berikut ini adalah struktur 

organisasi dari sub bagian tata usaha:  

 

Dapat dilihat pada gambar, bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

membawahi beberapa divisi (bagian) yang cukup berpengaruh terhadap jalannya 

kegiatan administrasi pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija. Masing-

masing dari divisi (bagian) tersebut bertanggung jawab kepada kepala sub bagian 

tata usaha. Berikut ini penjabaran divisi sub bagian usaha beserta nama pemeggang 

jabatan saat ini, yaitu:  

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Sub Bagian Tata Usaha 
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Tabel 2.  2 Penjabaran Jabatan Sub Tata Usaha 

 

Pada tabel tersebut terdapat jabatan dan golongan dengan masing-masing nama 

pegawai yang saat ini masih bertugas. Pegawai yang memiliki NIP adalah Pegawai 

negeri sipil, Pegawai dengan status PTT adalah pegawai kontrak yang dipekerjakan 

oleh pihak UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija. Pegawai tanpa NIP 

adalah buruh pembantu jalannya kegiatan di UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija. 

No. Nama Jabatan Gol. Nama Pegawai 

1 Kepala UPT PB Padi dan 

Palawija 

IV/b Ir. Satoto Berbudi, M.Si 

NIP. 19610621 199403 1 002 

2 Kepala sub Tata Usaha III/d Andry Sugianto, SP 

NIP. 19741022 200801 1 004 

3 Penusun Program Anggaran 

dan Pelaporan 

III/d Ir. Endah Hartini 

NIP. 19650709 200701 2 010 

4 Pengelola data II/d Nuriadi 

NIP. 19760415 200801 1 023 

5 Pengelola Keuangan: 

Bendahara Pengeluaran 

 

Bendahara Penerimaan 

 

III/d 

 

III/d 

 

Tanti Rahayu, SE 

NIP. 19820210 200901 2 003 

Choironi Ulfah, SP 

NIP. 19700129 200801 2 009 

6 Pengelola barang milik 

daerah 

 

III/d 

 

PTT 

Sri Harindiati, SP 

NIP. 19691002 200604 2 008 

Moch. Nurvaizar 

113-10091992-012012-2273 

7 Pengelola Akuntansi II/d Hidayah Nur Rohmah, 

A.Md.Ak 

NIP. 19890806 201403 2 002 

8 Pengadministrasi 

Kepegawaian 

II/c M. Alib Fahrudin 

NIP. 19790901 201001 1 005 

9 Pengadiministrasi keuangan III/a Ninik Kalimah, SE 

NIP. 19731115 200801 2 002 

10 Pengadministrasi umum II/d Mokhamad Saifudin 

NIP. 19670924 200701 1 009 

11 Petugas keamanan  Moch. Thoyib 

12 Pengemudi  Sudanto 

13 Pramu bhakti  Nur Ita 
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2.7.2 Tugas dan Wewenang Sub Bagian Tata Usaha 

 Berdasarkan dari (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61, 2018), 

berikut ini adalah gambaran Tugas dan Wewenang dari Sub Bagian Tata Usaha: 

 

Tabel 2.  3 Tugas dan Wewenang Sub Bagian Tata Usaha  

No Nama Jabatan Gol Tugas dan Wewenang 

1 Kepala Sub 

Bagian Tata 

Usaha 

III 

D 

Tugas: 

a. Menyusun program kerja sub bagian 

tata usaha 

b. Membagi tugas di sub bagian tata usaha 

c. Mengawasi dan mengontrol tugas 

bawahan 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi 

perlengkapan dan peralatan kantor 

e. Melaksanakan kegiatan hubungan 

masyarakat 

f. Melaksanakan pengelolaan urusan 

rumah tangga 

g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan 

program anggaran dan perundang-

undangan 

h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan 

UPT 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

organisasi dan tatalaksana 

j. Melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala UPT 

Wewenang: 

a. Menilai kinerja dan prestasi bawahan 

dalam melaksanakan tugas 

b. Memberi teguran, sangsi kepada 

bawahan yang kurang disiplin dalam 

melaksanakan tugas 

c. Mengelola administrasi kepegawaian; 

d. Mengelola barang inventaris dan barang 

pakai habis untuk keperluan dinas. 
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No Nama Jabatan Gol Tugas dan Wewenang 

2 Penyusun 

program 

anggaran dan 

pelaporan  

III D Tugas: 

a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) 

b. Membuat Rencana Biaya Anggaran 

(RBA) 

c. Membuat Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) / term of reference (TOR) 

d. Membuat laporan pelaksanaan 

kegiatan secara tertulis dan lisan 

kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pertangungjawaban 

e. Menginventarisasi peraturan 

perundangan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dan terkait 

dengan data perencanaan untuk 

digunakan sebagai landasan hukum 

pengambilan keputusan 

Wewenang: 

a. Meminta data/bahan perencanaan 

b. Menolak memberikan informasi 

yang bersifat rahasia 

3 Pengelolan 

Keuangan  

III D Tugas: 

a. Menyusun rencana kebutuhan 

pengisian kas untuk persediaan dana 

kegiatan operasional UP 

b. Mengambil uang tunai untuk 

pengisian kas anggaran fungsional 

ke Bendahara Penerimaan UPT 

Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija sesuai dengan jumlah 

kebutuhan yang disetujui, dan 

Pengajuan SPM ke BPKAD untuk 

anggaran Subsidi 

c. Mengirim laporan/SPJ bulanan 

secara online ke BPKAD Provinsi 

Jawa Timur 

Wewenang: 

a. Menolak membayar sejumlah uang 

yang tidak sesuai ketentuan 

b. Memberi saran kepada atasan 
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No Nama Jabatan Gol Tugas dan Wewenang 

4 Pengelola 

pemanfaatan 

barang milik 

daerah 

III D 

dan 

PTT 

Tugas: 

a. Menerima, meneliti dan 

menghitung setiap penerimaan 

maupun pengeluaran data barang 

inventaris dari Dinas. 

b. Menyimpan barang berdasarkan 

kategori spesifikasi agar terjaga 

dengan baik 

c. Menginventarisasi barang bergerak 

dan atau tidak bergerak untuk 

mengetahui keadaan dan kondisi 

fisik baran. 

Wewenang: 

a. Mengumpulkan dan meminta data 

pendukung pelaksaan kegiatan 

b. Memberi saran kepada atasan 

5 Pengelola 

Akuntansi 

II D Tugas: 

a. Menyiapkan dan mencatat transaksi 

utang jenis langsung (LS) yang 

dikelola Bendahara Pengeluaran 

b. Melakukan jurnal otomatis atas 

transaksi yang dikelola Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara 

Penerimaan 

c. Menyiapkan bahan laporan 

keuangan bulanan. 

Wewenang: 

a. Menerima tembusan bukti-bukti 

pengeluaran dan penerimaan 

b. Melaksanakan rekonsiliasi internal 

lingkup UPT dengan pengurus 

barang persediaan dan investaris 

c. Menerbitkan Laporan Keuangan. 
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No Nama Jabatan Gol Tugas dan Wewenang 

6 Pengadministrasi 

kepegawaian 

II C Tugas: 

a. Menyusun daftar Urut Kepangkatan 

sesuai dengan perubahan data 

perorangan guna mengetahui posisi 

pegawai yang bersangkutan; 

b. Menyiapkan, menghimpun dan 

merekapitulasi daftar hadir pegawai 

UPT 

c. Membagi, menghimpun dan 

meneliti blanko LP2P pegawai; 

Wewenang: 

Melakukan penyiapan administrasi 

pelaksanaan di bidang kepegawaian 

7 Pengadministrasi 

keuangan  

III A Tugas: 

a. Membantu Bendahara Pengeluaran 

dalam proses penyelesaian 

administrasi keuangan 

b. Mengetik kwitansi kegiatan 

c. Mevirifikasi SPJ 

d. Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Wewenang: 

Mengumpulkan dan meminta data 

pendukung pelaksaan kegiatan 

8 Pengadiministrasi 

Umum 

II D Tugas: 

a. Menerima, membuka, meneliti 

kelengkapan dan mengklasifikasi 

surat masuk sesuai sifat surat 

b. Mencatat dan memberi nomor urut 

surat masuk ke dalam buku agenda 

surat masuk sesuai dengan 

klasifikasi, tanggal, bulan dan tahun 

surat serta memberi kartu kendali 

c. Mendistribusikan surat masuk ke 

unit pengolah sesuai disposisi 

pimpinan 
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Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa sesuai dengan (Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 61, 2018) UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija memiliki wewenang dan tugas pada masing-masing Jabatan dan 

disesuaikan dalam setiap golongan. Selain itu, dalam tabel tersebut juga disebutkan 

tentang jabatan, golongan jabatan beserta tugas dan wewenang masing-masing. 

Tugas adalah hal yang menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh pegawai tersebut, 

dan Wewenang adalah hak yang diberikan untuk pegawai tersebut dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Tugas dan wewenang menjadi satu kesatuan yang 

harus dikerjakan oleh pegawai agar terciptanya kegiatan operasional pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija. Perlu diketahuim tempat pelaksanaan 

Proyek Akhir ini dilaksanakan pada kantor UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija. Apabila dideskripsikan, bangunan UPT terletak dijalan utama raya jabon, 

mojokerto yang memiliki luas lahan sekitar 1000m2. UPT Pengembangan Benih 

Padi dan Palawija memiliki 3 ruangan, yang terdiri atas: ruangan divisi pemasaran, 

ruangan divisi produksi, dan ruangan divisi bagian tata usaha. Berikut ini adalah 

penjabaran dari lokasi (ruangan) tempat terlaksanannya proyek akhir yaitu pada 

ruangan bagian tata usaha pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa 

Timur.  

No Nama Jabatan Gol Tugas dan Wewenang 

    

Wewenang: 

Meminta kelengkapan peralatan kerja dan 

pendistribusian surat menyurat 

9 P. Keamanan - Tugas: Menyiapkan sarana prasarana 

keamanan gedung kantor, barang, padi dan 

kebun 

Wewenang: Melakukan tindak 

pengamanan apabila ada yang 

mencurigakan 

10 Pengemudi - Tugas: Mengantar dan menjemput pegawai 

sesuai perintah atasan 

11 Pramu bhakti - Tugas: Memelihara peralatan kebersihan 

yang ada agar terawat dan selalu digunakan. 
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2.7.3 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Proyek Akhir 

 Berikut ini merupakan denah ruangan bagian Tata Usaha UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur.  

 

Keterangan: 

1. Bendahara Penerimaan 

2. Pengelola Akuntansi 

3. Asisten Bendahara Pengeluaran 

4. Bendahara Pengeluaran 

5. Pengelola Data Kebun 

6. Ac Pendingin Ruangan 

7. Meja Mahasiswa Magang  

8. Pengadministrasi Keuangan 

9. Asisten Pengadiministrasi Keuangan 

10. Pengelola Data Kantor dan Bagian Verifikasi 

11. Pengadministrasi Kepegawaian 

12. Pengadministrasi Kepegawaian 

Gambar 2. 4 Denah Ruangan Magang 
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13. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

14. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

15. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

16. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

17. Ac Pendingin Ruangan 

18. Kulkas 

19. Scanner 

20. Mesin penghancur kertas 

21. Televisi 

22. TV Plasma 

23. Meja meeting 

24. Ac Pendingin Ruangan 

25. Mesin fotocopy 

26. Meja scanner 

27. Mesin scanner dan fax 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1     Surat  

3.1.1 Pengertian Surat  

Surat menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kertas yang ber-tulis atau bertanda dengan keterangan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa surat merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa tulis diatas selembar kertas yang berisi sebuah informasi dan 

dikirimkan dari satu pihak ke pihak yang lain (Prawiro, 2018). Menurut sejarahnya, 

surat telah mengalami evolusi dari bentuk yang sederhana hingga berubah bentuk 

menjadi surat elektronik. Surat ada sejak zaman manusia mengenal simbol dan 

tulisan. Kegiatan surat-menyurat mulai tersebar di Indonesia sejak kedatangan 

bangsa Eropa yakni pada masa kerjaan Kutai, Majapahit, Padjajaran, Mataram, 

Sriwijaya dan Tarumanegara. Waktu semakin bergulir, kegiatan surat-menyurat 

semakin modern sejak Belanda datang di Indonesia pada abad 18. (Fatimah, 2019) 

Zaman semakin berkembang, kegiatan surat-menyurat semakin mengalami 

kemajuan. Pada 1971 seorang ilmuwan komputer pertama bernama Ray Tomlinson 

berhasil mengirim email berbasis Internet di ARPAnet untuk yang pertama kalinya. 

Sampai dengan saat ini, surat tetap menjadi alat bertukar informasi dengan format 

dan tujuan tertentu. Sekarang ini, fungsi surat yaitu sebagai dokumen pelengkap 

legalitas suatu kegiatan baik untuk individu atau golongan kelompok. Didalam surat 

terdapat beberapa unsur penting yaitu: 

a. Pengirim Surat: pihak yang menulis surat 

b. Penerima Surat: siapa pihak yang akan dituju untuk menerima surat tersebut 

c. Isi Surat atau Pesan: dalam hal ini berisi maksud, tujuan yang akan disampaikan 

oleh pengirim untuk penerima surat. Baik berupa informasi, pemberitahuan, 

permintaan, laporan. Perintah dana tau lainnya.  

d. Saluran: maksudnya adalah cara penyampaian surat tersebut sesuai dengan 

kebutuhan, yaitu sesuai dengan format dan tata bahasanya.  

Surat juga memiliki fungsi selain sebagai sarana komunikasi, yaitu: 
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1. Sebagai catatan yang dianggap historis. 

2. Sebagai media pengingat tentang suatu hal yang dianggap memorable.  

3. Sebagai salah satu media tertulis yang memiliki kekuatan hukum tertentu 

4. Sebagai bukti untuk mewakili seorang individu atau instansi (kelompok) 

pembuat surat yang bertujuan menyampaikan misi, pesan dan juga informasi 

kepada penerima. 

3.1.2  Jenis-Jenis Surat 

Menurut (Rosalin, 2017) Surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

berdasarkan sifat, wujud dan tujuannya. Berikut ini adalah penjelasan surat sesuai 

dengan jenisnya: 

1. Surat berdasrkan Tujuannya: 

a. Surat perintah, merupakan surat yang berisi perintah atau anjuran kepada 

pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang tertulis dalam surat tersebut. 

b. Surat pemberitahuan, merupakan surat yang berisi suatu informasi kepada 

suatu pihak tertentu.  

c. Surat peringatan, merupakan surat yang berisi sebuah pengingat tentang 

kesalahan atau larangan dari suatu pihak untuk pihak lainnya.  

d. Surat keputusan, merupakan surat yang berisi keputusan yang diambil oleh 

suatu organisasi atas dasar pertimbangan.  

e. Surat penawaran, merupakan surat yang berisi penawaran jual-beli barang 

atau jasa dan berisi spesifikasi dan harga dari produk tersebut.  

f. Surat permintaan, surat yang berisi tentang spesifikasi detail barang atau jasa 

yang hendak ditawarkan  

g. Surat laporan, biasanya berisi tentang laporan atau keluhan terhadap suatu 

hal.  

2. Surat berdasarkan wujudnya   

a. Warkat pos, surat ini terbentuk dari sehelai kertas dan terlipat seperti bentuk 

amplop. Surat ini memiliki kegunaan yaitu untuk menyampaikan informasi 

singkat dan bersifat pribadi. Biasanya kertas warkat pos ini dijual di kantor pos.  

b. Kartu pos, umumnya berbentuk seperti surat terbuka yang terbuat dari 

selembar kertas dengan ukuran sedang kurang lebih sebesar 10cm x 12cm. 

Kegunaan dari adanya kartu pos adalah untuk menyampaikan terimakasih, 
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pemberitahuan, dan pernyataan singkat kepada penerima surat. Kartu pos ini 

biasanya dijual di kantor pos.  

c. Memorandum dan nota, merupakan surat yang biasa digunakan untuk 

keperluan internal suatu instansi sebagai media pemberitahuan antar pejabat 

instansi tersebut.  

d. Surat bersampul, merupakan surat yang dikirim oleh satu pihak dengan 

menggunakan sampul. Isi surat yang dikirim biasanya bersifat pribadi. 

Kelebihan dari surat bersampul yaitu kerahasiaan terjamin, kita jadi lebih 

leluasa untuk menulis isi surat tersebut.  

3. Surat berdasarkan jangkauannya 

a. Surat internal, merupakan surat yang berasal dari dalam instansi yang 

ditujukan kepada divisi atau bagian lain di instansi yang sama. 

b. Surat eksternal, merupakan surat yang berasal dari luar instansi yang masuk 

melalui proses pengiriman kurir pos surat.  

4. Surat berdasarkan jumlah penerima 

a. Surat pengumuman, merupakan surat yang bersifat umum dan ditujukan 

kepada segolongan kelompok atau lembaga tertentu. Biasanya berisi himbauan 

yang bersifat mengajak.  

b. Surat edaran, sedangkan surat edaran adalah surat yang berisi pemberitahuan 

resmi dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi yang ditujukan kepada 

semua pihak. Misalnya berkaitan dengan kebijakan baru dari pimpinan 

instansi.  

c. Surat biasa, merupakan surat yang ditujukan kepada satu pihak kepada pihak 

lainnya. Biasanya surat ini bersifat pribadi dan rahasia. Penulisan nya pun 

bersifat tidak formal dan lebih santai disbanding dengan surat edaran dan 

pengumuman.  

5. Surat berdasarkan kerahasiannya 

a. Surat umum, surat ini bersifat tidak rahasia atau umum. Biasanya surat ini 

ditujukan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Bentuk surat ini biasanya 

dalam bentuk kartu pos, atau surat dalam sampul. 

b. Surat rahasia, surat ini biasanya hanya diketahui oleh orang atau instansi 

tertentu yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab. Tidak boleh ada 
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seorang pun yang mengetahui isi surat tersebut kecuali penerima dan 

pengirimnya.  

c. Surat yang sangat rahasia, surat ini biasanya memiliki kerahasiaan yang 

sangat dijaga, tidak sembarang orang yang dapat mengetahui isi surat tersebut. 

Seperti contoh: dokumen kenegaraan.  

6. Surat berdasarkan isi nya 

a. Surat niaga atau bisnis, surat ini biasanya berisi perjanjian bisnis antara satu 

pihak dengan pihak lainnya. Biasanya dalam surat niaga memiliki berbagai 

jenis, seperti: Surat penawaran, surat pengiriman, surat pembayaran, dan 

sebagainya.  

b. Surat pribadi, surat ini biasanya dikirimkan seseorang untuk kepentingan 

pribadi. Kegunaannya untuk komunikasi antar saudara, orangtua, antarteman 

dan sebagainya. Biasanya surat ini berbentuk seperti: kartu pos, warkat pos, 

dan surat yang bersampul.  

c. Surat dinas, adalah surat yang menyangkut kepentingan tugas dinas dari suatu 

instansi. Surat dinas biasanya digunakan sebagai bukti legalitas dari suatu 

kegiatan kedinasan. Seperti contoh: surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan 

surat perintah tugas (SPT).  

 

3.2 Perjalanan Dinas 

3.2.1 Pengertian Perjalanan Dinas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Perjalanan berarti suatu 

agenda berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan Dinas memiliki arti 

bagian dari suatu instansi pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab tertentu. Sedangkan pengertian perjalanan dinas menurut ahli, Perjalanan 

dinas adalah agenda yang dilaksanakan oleh pimpinan atau pegawai dari suatu 

instansi atau perusahaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan dan 

memiliki misi dalam perjalanan nya (Dr. Sedianingsih, 2010). Dapat disimpulkan 

bahwa perjalanan dinas adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjalanan dinas biasanya berupa kegiatan 

meeting, seminar, peresmian suatu produk atau jasa perusahaan, dan lain sebagainya. 

Bagi seorang pimpinan, perjalanan dinas merupakan kegiatan operasional yang 
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memiliki misi penting. Misi yang dibawa biasanya berupa kegiatan bisnis yaitu 

seperti meninjau cabang perusahaan diluar daerah atau diluar negeri, selain itu 

kegiatan bernegosiasi dengan klien dan juga menghadiri acara seminar (Bosco, 

2010).  

3.2.2 Macam-Macam Perjalanan Dinas 

 Menurut (Lawalata, 2012), perjalanan dinas memiliki beberapa macam, 

yaitu: 

1. Perjalanan dinas berdasarkan Tujuan nya: 

a. Perjalanan dinas untuk kunjungan kerja ke luar kota atau luar negeri, 

biasanya kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait progres cabang 

perusahaan di daerah atau di negara tersebut.  

b. Perjalanan dinas dalam rangka seminar, biasanya pimpinan atau pegawai 

mendapat undangan untuk menghadiri agenda seminar yang berisi agenda 

seminar edukasi atau promosi.  

c. Perjalanan dinas untuk kepentingan penjajakan suatu kerjasama dengan 

pihak perusahaan lain. Biasanya pimpinan melakukan pendekatan dengan 

kolega nya agar memiliki hubungan yang baik dan membuat hubungan 

kerjasama lebih langgeng.  

d. Perjalanan dinas untuk menghadiri agenda rapat pemeggang saham, 

biasanya pimpinan yang wajib untuk menghadiri agenda ini karena 

berhubungan dengan saham perusahaan nya.  

e. Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat kerja nasional, biasanya dalam hal 

ini pimpinan dibantu oleh sekretaris nya dalam mempersiapkan materi yang 

berkaitan dengan rapat tersebut. Rapat kerja nasional dilakukan secara 

formal dan dihadiri oleh kalangan tertentu.  

2. Perjalanan dinas berdasarkan kepada sarana transportasinya: 

a. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan transportasi darat, yaitu 

menggunakan kendaraan kereta api, mobil, bus atau travel dengan jarak 

tempuh kurang lebih 300km-1000km.  

b. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan transportasi udara, yaitu 

menggunakan pesawat yang memiliki jarak luar kota asal atau luar negri.  
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c. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan transportasi air, yaitu seperti kapal 

Ferry yang bertujuan untuk menyebrang dari satu pulau ke pulau lain.  

3. Perjalanan dinas berdasarkan waktu pelaksanaan nya, dilaksanakan dalam 

waktu satu hari atau lebih. Apabila perjalanan dinas lebih dari satu hari, 

pimpinan atau pegawai disediakan akomodasi penginapan sebagai tempat 

beristirahat.  

4. Perjalanan dinas berdasarkan wilayah pelaksanaan nya, dilaksanakan di 

dalam negeri atau diluar negeri. Apabila didalam negeri fasilitas transportasi 

bisa menggunakan transportasi darat atau transportasi laut. Jika di luar 

negeri bisa juga menggunakan fasilitas transportasi udara.  

 

3.2.3 Perencanaan Perjalanan Dinas  

Dalam melaksanakan agenda perjalan dinas, diperlukan persiapan yang 

matang agar perjalanan dinas dapat terlaksanan dengan baik dan mendapatkan hasil 

yang memuaskan bagi perusahaan. Terdapat hal-hal yang dianggap penting dalam 

perencanaan perjalanan dinas (Lawalata, 2012), antara lain: 

1. Menentukan penanggung jawab dalam perjalanan dinas 

2. Menentukan tujuan, waktu keberangkatan-kepulangan dan transportasi 

yang hendak digunakan 

3. Menentukan akomodasi penginapan 

4. Menentukan agenda apa saja yang akan dilakukan pimpinan atau 

pegawai selama perjalanan dinas 

5. Mempersiapkan dokumen dan surat-surat penting yang diperlukan 

dalam perjalanan 

6. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan pimpinan (jika perlu). 

7. Mempersiapkan keuangan selama perjalanan tersebut. 

8. Menentukan ceklis travel untuk meminimalisir kekeliruan dalam 

persiapan perjalanan dinas. Berikut ini contoh dari travel checklist: 
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Tabel 3.  1 Contoh Travel Checklist 

Kebutuhan Travel Ceklist perjalanan dinas 

Perjalanan dinas dalam 

negeri / Luar Negeri 

Nama: Tgl berangkat: 

 

Tujuan: Jenis Transportasi: 

 

Maksud perjalanan: Tgl kembali: 

 

No. Subjek Tgl 

dipersiapkan 

Status Keterangan 

1 Kartu kesehatan 

/ surat 

keterangan sehat 

   

2 Paspor     

3 Tiket    

4 Dokumen 

perjalanan dinas 

   

5 Laptop dan 

Flashdisk 

   

6 Blocknote dan 

alat tulis 

   

7 Kartu nama    

8 Itenerary    

9 Obat yang 

diperlukan  

   

20 Reservasi Hotel     

              Mengetahui, 

 

              Pimpinan 

*) Pilih salah Satu 

Beri tanda () pada kolom  

Yang membuat, 

 

Pelaksana perjalanan  
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3.2.4 Dokumen Perjalanan Dinas  

Menurut (Rosalin, 2017) Dokumen merupakan hal penting yang harus 

dimiliki oleh seseorang apabila ia hendak melakukan sebuah kegiatan, sebab 

dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu bukti fisik yang memiliki kekuatan 

hukum. Begitu juga dengan perjalanan dinas, jika seseorang hendak melakukan 

perjalanan dinas juga membutuhkan dokumen dan surat berharga sebagai bukti 

kongkrit dari adanya kegiatan perjalanan tersebut. Dokumen yang harus dibawa oleh 

petugas yang hendak melakukan perjalanan dinas yaitu dokumen khusus yang 

berhubungan langsung dengan perjalan dan dokumen pendukung sebagai pelengkap 

dari perjalanan tersebut. Berikut ini adalah dokumen yang harus dibawa dalam 

perjalanan dinas: 

1. Surat tugas adalah naskah dinas yang didapat langsung dari atasan yang 

ditujukan kepada pegawai untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah 

atasan kepada bawahan. Fungsi dari adanaya surat tugas adalah sebagai surat 

pengantar dalam melaksanankan tugas yang sudah dibebankan kepada pegawai 

tersebut. Ada beberapa hal yang harus ada dalam surat tugas, yaitu: 

a. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pegawai yang namanya telah tercatat dalam 

surat tugas.  

b. Surat tugas yang dimaksud harus diterbitkan oleh kepala satuan unit kerja yang 

nantinya perjalanan dinas tersebut dilakukan oleh pegawai tersebut. 

c. Surat tugas setidaknya mencantumkan nama pemberi tugas, jenis tugas, waktu 

pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas.  

 

2. Surat pertintah perjalanan dinas (SPPD) merupakan jenis surat yang 

dibutuhkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas kerja, biasanya tugas 

yang dikerjakan harus pergi ke luar kota. Tugas kerja yang dimaksud dapat 

berupa seminar, audit, atau rapat kerja nasional yang dilakukan diluar kota. 

Selain itu SPPD berguna untuk bukti terkait biaya tambahan ketika seorang 

pegawai melakukan perjalanan dinas. Berikut ini adalah hal yang terncantum 

dalam SPPD, yaitu: 

a. Pejabat yang memberikan perintah tugas 

b. Pegawai yang diberi perintah tugas 



30 

 

 

 

c. Tujuan dari perjalanan tersebut 

d. Lamanya perjalanan tersebut dilakukan 

e. Tempat asal keberangkatan dan tempat yang akan dituju 

f. Anggaran terhadap biaya perjalanan  

g. Tanda tangan pejabat terkait 

 

3. Paspor, merupakan bukti identitas diri dari suatu negara yang biasanya 

digunakan untuk berpergian ke luar negeri.  

4. KTP, kartu tanda penduduk biasanya digunakan sebagai dokumen pribadi yang 

wajib untuk dimiliki oleh setiap warga negara sebagai identitas diri.  

5. Fiskal, adalah pajak atau fee yang dibayarkan seseorang yang hendak berpergian 

ke luar negeri.  

6. Visa, merupakan surat izin tinggal yang diberikan kepada sesorang apabila ia 

harus berpergian keluar negeri untuk urusan bisnis. Visa memiliki dua macam, 

diantaranya adalah: 

a. Visa single entry: yaitu izin tinggal sekali masuk ke negara yang dituju. 

b. Visa multiple entry: izin tinggal yang digunakan untuk masuk ke beberapa 

negara. 

3.3        Google 

Pada 1996 di Amerika Serikat, pencarian media internet masih terbilang 

minim. Padahal seiring berjalannya waktu, internet memberikan banyak informasi 

yang marik. Namun, mencari sebuah konten tertentu yang lebih spesifik sangat tidak 

mudah, terutama konten yang dirasa relevan (Susrini, 2009). Google diketahui lahir 

dari proyek penelitian dua mahasiswa Stanford University pada tahun 1996 oleh 

Larry Page dan Sergey Brin. Diketahui page dan brin membuat sebuah kerjasama 

dari bentuk ketidakpusasan pada layanan search engine pada masa itu, sehingga 

keduanya beropsesi untuk menemukan mesin pencari baru berdasarkan analisis 

matematika. Diketahui sistem ini diberinama BackRub oleh keduanya karena 

menggunakan backlink untuk menganalisis seberapa pentingkah sebuah situs 

(Akbar, Setiawan, & dkk, 2014).  

Setahun setelah berjalannya proyek BlackRub, tepat pada 1997 Page dan 

Brin memutusukan untuk mengubah namanya menjadi Google. Nama Google lahir 
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dari pengejaan kata “Googol” yang berarti angka sangat besar, yaitu angka 1 yang 

diikuti 100, dan angka 0 atau 10 pangkat 100. Filosofi dari nama mereka yaitu sesuai 

dengan misi mereka berdua dalam mengelola informasi di web yang tidak terhitung 

banyaknya.  Satu tahun kemudian, pada 1998 Page dan Brian mencari investor untuk 

kemajuan proyek Googlenya. Terbukti berkat kegigihan mereka, pendiri Sun 

Microsystems yaitu Andy Bechtolsheim memberi suntikan dana sebesar 100ribu 

dollar. Akhirnya tepat pada 4 September 1998 dibuka secara resmi perusahaan 

Google di Menlo Park, California.  

Setelah menjadi perusahaan raksasa, google membuat batu loncatan dengan 

membeli perusahaan Upstartle yang mengembangkan word processing berbasis 

online dan melahirkan produk baru yaitu Google Docs, dan Spreadsheet. Google 

semakin hari semakin berkembang dengan aplikasinya yang memudahkan pengguna 

nya. Aplikasi yang dibuat mulai dari Gmail, Google+, GMaps, Google Drive, 

Google Schooler, GMeet, dan masih banyak produk google lainnya. 

 

3.3.1 Google Form 

Google Form atau yang disebut google formulir merupakan alat yang 

berguna untuk membantu kita dalam merencanakan acara, mengirim survey, atau 

mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien, google form juga 

aplikasi bagian dari google yang paling sering digunakan dalam pencarian data 

internet. Pada aplikasi google form kita juga bisa memanfaatkanya sebagai media 

berbasis online untuk kebutuhan kita khususnya dalam pembuatan kuisioner online 

yang tidak berbayar.  Dengan menggunakan google form kita dapat mengelola data 

lebih terjamin dan teritegrasi dengan baik karena dengan memanfaatkan komputer 

sebagai pengolahan data elektronik (Bayu Febriadi, 2017). Aplikasi Googel Form 

terhubung dengan Spreedsheet yang mana merupakan aplikasi penunjang dalam 

mengolah data. Spreedsheet adalah aplikasi yang berguna sebagai penampil data 

pada google form dalam bentuk excel. 

Terdapat hal unik yang sering tidak diketahui oleh banyak orang bahwa 

sebenarnya Google Form merupakan serangakain kesatuan dari aplikasi Google 

Drive. Dengan kata lain bahwa google form yang kita kira sebagai aplikasi tunggal 

sebenarnya adalah fitur dari aplikasi google drive. Dengan demikian ketika kita 
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ingin membuat sebuah formulir baru, maka harus sign in dulu ke gmail atau Google 

Apps. 

3.3.2 Tujuan dan Jenis Fitur pada Google Form 

Ketika sebuah instansi atau perusahaan memiliki banyak data yang harus 

diolah dengan metode sederhana. Maka hal tersebut mempengaruhi ke-efektifan 

kegiatan perkantoran yang menyebabkan memakan waktu yang sangat lama, oleh 

sebab itu tujuan dari adanya Google Form yaitu untuk menghimpun, 

mendistibusikan dan menyimpan data secara otomatis dan terkomputerisasi. Lalu, 

berdasarkan dari tujuan google form tersebut terdapat jenis-jenis dari Google Form 

selain menyediakan formulir, yaitu menyediakan beberapa jenis (Nurmahmudah & 

Nuryuniarti, 2019). Sebagai berikut: 

1. Sebgai media voting 

2. Konfirmasi kehadiran pada kegiatan acara 

3. Survei (kerja, kepuasan, dan lainnya) 

4. Formulir pendaftaran, pemesanan dan lainnya.  

3.3.3 Kelebihan dari Google Form 

 Menurut (Fadillah, 2019) Kelebihan dari penggunaan Google Form sebagai 

media survey berbasis online ini adalah sebagai berikut: 

a. Easy to use: Sangat mudah menggunakan Google Form oleh pemula 

sekalipun. Karena fitur yang ditawarkan sederhana namun sangat 

berguna. Seperti contohnya fitur drag-and-drop yang memudahkan kita 

dalam pengeditan form. 

b. Free: Penggunaan Google form dapat kita nikmati secara gratis. Hal 

tersebut merupakan keuntungan dari pengguna google. 

c. Program ringan: Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

fitur yang ditawarkan ringan dan saat kita melakukan akses hanya 

dibutuhkan perangakt gadget sederhana tanpa spesifikasi tertentu dan 

tidak lupa untuk terkoneksi dengan internet. 

d. Sharing: Kelebihan ini memudahkan kita untuk bekerja secara tim. 

Selain itu dengan fitur berbagi link Google Form kita dapat 

mengumpulkan data dari kuisioner yang telah kita buat. 
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e. Memiliki fitur Spreedsheets: Dengan fitur ini kita dapat melihat 

tanggapan dari siapa saja yang telah merespon kuisioner atau survei kita. 

Dengan Spreedsheets data yang terkumpul pun dapat terorganisir 

dengan baik. 

f. Hasil real-time: Setiap responden melakukan pengisian form, maka 

hasil yang ada pada Google Form melakukan update secara otomatis. 

g. Adanya Summary: Google Form menyediakan ringkasan (summary) 

berupa data grafik atau diagram. Hal ini juga membantu kita dalam 

melakukan analisa. 

h. Add-ons: Merupakan modul tambahan yang berguna untuk 

menambahkan fungsi dalam pembuatan form. Contoh dari Add-Ons 

adalah Formlimiter merupakan fitur untuk memberikan limit atau batas 

jumlah responden dan link Google Form akan tertutup secara otomatis 

apabila responden yang ditentukan sudah terpenuhi. 

3.3.4 Kekurangan dari Google Form 

Menurut (Fadillah, 2019) Setelah disebutkan kelebihan Dari Google Form, 

selanjutnya adalah kekurangan dari penggunaan Google Form. Sebagai berikut: 

a. Design yang terbatas: Meskipun Google Form memiliki fitur custom 

background namun Google Form hanya menyediakan sedikit pilihan. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

b. Pilihan ekspor hasil data sangat terbatas: Sampai dengan saat penulisan 

laporan Proyek Akhir ini, fitur ekspor dari Google Form hanya merujuk 

kepada Spreedsheets dan pdf. Google Form belum menyediakan fitur 

dengan bentuk word atau docx. 

c. Tidak terdapat notifikasi pada email: Google Form tidak memberikan 

notifikasi apabila ada responden yang melakukan pengisian form. Maka kita 

Gambar 3.  1 Font pada Google Form 
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harus mengaktifkan secara manual melalui tab Response kemudian pilih Get 

email notifications for new responses. 

 

3.3.5 Google Drive 

Google Drive merupakan fitur layanan google yang dapat menyimpan 

dokumen, foto, video secara online berbasis cloud atau internet yang liris pertama 

kali pada 24 April 2012 (Ainun, 2019).  Pada beberapa jenis ponsel, aplikasi Google 

Drive menjadi aplikasi bawaan yang otomatis tertanam pada sisitem. Google drive 

memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 15Gb dan apabila ingin menambah 

kapasitas penyimpanan maka user harus melakukan upgrade account. Untuk 

menjalankan aplikasi Google Drive, smartphone atau gadget harus terhubung 

langsung dengan internet. Google Drive dapat pula dikolaborasikan dengan 

beberapa aplikasi bawaan Google lainnya seperti Google Spreedsheet, Google 

Form, Google Doc, dan Power Point. Google Drive juga menawarkan fitur sharing 

yang memudahkan user untuk berbagi file dengan user lainnya (Ningrum & 

Puspasari, 2014). 

3.3.6 Fitur Google Drive 

Menurut (Ainun, 2019) Google Drive memiliki beberapa fungsi utama yaitu 

diantaranya adalah: 

a. Media Penyimpanan File 

Google Drive sebagai media penyimpanan memberikan kemudahan 

kepada usernya untuk menyimpan secara online yang mudah untuk 

diakses kapan pun menggunakan gadget yang kita miliki. 

b. Media Berbagi File  

Menggunakan Google Drive memudahkan user untuk melakukan 

konfigurasi dan Share file dengan mudah melalui Link atau E-mail 

c. Editing File 

Kolaborasi Google Drive dengan Spreedsheet, Googe Form, Google 

Doc, dan Power Point memudahkan proses editing dokumen secara 

langsung tanpa harus mengunduh file tersebut. 

d. Media Backup Data 
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File dokumen yang kita simpan pada Google Drive dapat tersimpan 

dengan aman tanpa takut kehilangan file. Sebab Google Drive 

memberikan jaminan keamanan yang cukup ketat. Dalam beberapa 

ponsel, Google Drive secara otomatis dapat tersambung dan melakukan 

backup data secara otomatis. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Pelaksanaan Kegiatan  

Pada kegiatan Proyek Akhir dilaksanakan selama 4 bulan dengan jumlah 

673 jam kerja. Pelaksanaan Proyek Akhir ini dilaksanakan pada Program Studi DIII 

Administrasi Perkantoran di Universitas Dinamika Surabaya yang dilaksanakan 

pada: 

Tanggal : 15 Februari 2021 s/d 15 Juni 2021 

Tempat : UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur 

Peserta  : Putri Cahya Pratiwi 

NIK  : 18.39015.0006 

4.2  Metode Penulisan 

 Laporan Proyek Akhir ini ditulis dengan metode penulisan secara bertahap, 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

a. Observasi, studi yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan 

prakterk secara langsung pada bagian Tata Usaha di UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur.  

b. Wawancara, studi ini dilakukan dengan tanya jawab dengan Kepala Sub 

Tata Usaha dan juga staffnya di UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija Jawa Timur. 

c. Studi Literatur, Literasi berkaitan dengan segala hal yang berbentuk dan 

bersifat bacaan. Penulis melakukan pencarian berupa referensi buku-

buku bacaan dari perupustakaan online Universitas Dinamika, 

repository, e-book, e-journal pada mendeley, artikel ilmiah, website, e-

dokumen dan buku panduan dari UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija. 
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2. Pelaksanaan Penulisan Laporan 

a. Penyusunan Laporan, saat dimana penulis menyusun laporan setelah 

melakukan kegiatan magang selama 4 bulan atau setara dengan 620 jam 

kerja 

b. Konsultasi atau bimbingan, dengan mengajukan draft laporan dalam 

beberapa tahap kepada dosen pembimbing atas hasil laporan proyek 

akhir yang telah dilaksanakan.  

 

4.3 Tugas Yang Dikerjakan 

Kegiatan proyek akhir yang dilaksanakan pada UPT Pengembangan Benih 

Padi dan Palawija telah dilaksanakan secara langsung selama 4 bulan. Tugas yang 

diberikan selama Proyek Akhir ini sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 1 Tugas yang dikerjakan 

No. Pekerjaan Umum 

1)  Menginput data KTP pegawai kebun 

2)  Membuat daftar hadir kunjungan dinas  

3)  Membuat laporan perjalanan dinas  

4)  Membuat kwitansi perjalan dan rincian biaya perjalanan dinas 

berdasarkan pada SPT  

 

No. Pekerjaan Khusus 

1.  Membuat SPPD dengan aplikasi google  

 

4.4 Deskripsi Pekerjaan Umum  

Deskripisi pekerjaan secara umum merupakan tugas yang rutin dikerjakan 

pada saat magang pada bagian Sub Bagian Tata Usaha khususnya pada bagian 

Pengadministrasi Keuangan UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija. Tugas 

yang dilakukan terdiri dari: 
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4.4.1 Menginput Data KTP Pegawai Kebun  

Salah satu kegiatan dari Sub Bagian Tata Usaha pada divisi 

pengadministrasi keuangan adalah menginput data KTP pegawai kebun. Data KTP 

tersebut dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pegawai (buruh tani) pada 

kebun-kebun. Nantinya data tersebut diolah guna pemberian upah atas kinerja 

pegawai tersebut pada kebun. Selain itu, data KTP tersebut digunakan sebagai 

bahan laporan pertanggung jawaban divisi pengadministrasi keuangan kepada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang setiap bulannya 

melakukan audit di UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur. 

Penginputan data KTP tersebut dilakukan secara manual dengan aplikasi pencatatan 

Microsoft Excel yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

4.4.2 Membuat Daftar Hadir Kunjungan Dinas 

Kegiatan perjalanan dinas pada UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija cukup sering dilakukan oleh Kepala UPT Pengembangan Benih Padi dan 

Palawija beserta staff nya. Disamping adanya surat perintah perjalanan dinas 

(SPPD) dan surat perintah tugas (SPT) sebagai dokumen perjalanan dinas, terdapat 

Gambar 4.  1 Proses Input Data KTP Pegawai Kebun Pada Ms Excel 
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juga daftar hadir kunjungan dinas. Tujuan adanya daftar hadir kunjungan tersebut 

yaitu sebagai bukti atas kunjungan yang telah dilaksanakan pegawai tersebut. 

Biasanya dokumen tersebut akan berisi: 

a. Posisi awal keberangkatan  

b. Tujuan keberangkatan 

c. Tanggal berangkat dan tanggal tiba  

d. Tanda tangan kepala kebun atau instanis yang telah dikunjungi 

e. Tanda tangan kepala UPT selaku pemilik kuasa pengguna anggaran  

Berikut ini contoh daftar hadir kunjungan dinas: 

 

Dokumen tersebut berbentuk rangkap dua dan di print menggunakan kertas 

khusus yaitu kertas NCR (Non Carbon Required) berwarna putih (lembar dokumen 

asli) dan berwarna kuning (lembar dokumen untuk arsip). Tujuan dokumen tersebut 

berbentuk rangkap dua karena, lembar kertas yang berwarna kuning (lembar 

Gambar 4.  3 Daftar Hadir Kunjungan 

Dinas pada Lembar Putih 

Gambar 4.  2 Daftar Hadir Kunjungan 

pada Lembar Kuning 
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dokumen untuk arsip) digunakan sebagai dokumen arsip perjalanan dinas dengan 

indeks berdasarkan bulan perjalanan.  

4.4.3 Membuat Laporan Perjalanan Dinas 

Tugas lain yang diberikan yaitu pembuatan laporan perjalanan dinas. 

Setelah adanya kegiatan perjalanan dinas, setiap pegawai diharuskan untuk 

membuat laporan perjalanan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang 

telah dilaksanakannya. Tujuan dari adanya laporan pertanggung jawaban adalah 

menjabarkan segala bentuk kegiatan operasional secara terinci dan juga jelas.  

Dimulai dari proses perencanaan perjalan dinas, berlangsungnya agenda perjalanan 

dinas, hingga berakhirnya agenda tersebut. Selain itu didalam laporan perjalanan 

dinas terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi yang nantinya menjadi 

kajian pada kegiatan yang akan datang. Adanya laporan pertanggung jawaban juga 

bertujuan untuk mengukur kemampuan pegawai dalam mempertanggungjawabkan 

tugas yang diterimanya. Laporan perjalanan dinas pada UPT Pengembangan Benih 

padi dan Palawija mayoritas masih menggunakan aplikasi pencatatan Micorosft 

Excel, aplikasi tersebut berbentuk template yang diketik manual oleh admin atau 

pegawai yang hendak membuat laporan perjalanan dinas yang dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 4.  4 Laporan Perjalanan Dinas yang terdapat pada Microsoft Excel 
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Pada laporan perjalanan dinas tersebut terdapat beberapa point diantaranya adalah: 

a) Dasar: dasar dari surat perintah tugas yang diterbitkan, biasanya berupa 

Surat Perintah Tugas dan Nomor Surat. 

b) Maksud tujuan: yaitu berisi misi agenda kegiatan perjalanan dinas tersebut, 

contoh: Monitoring Barang Milik Daerah 

c) Waktu pelaksanaan: tanggal keberangkatan perjalanan dinas 

d) Nama petugas: pegawai yang ditugaskan untuk agenda perjalanan dinas 

e) Daerah tujuan/instansi yang dikunjungi: tujuan kota dari agenda perjalanan 

dinas, Contoh: Kebun Dirgosari (Malang) 

f) Petunjuk atau arahan yang diperintahkan: petunjuk yang dimaksud adalah 

materi atau pembahasan yang hendak disampaikan dalam perjalanan dinas 

tersebut. Apabila perjalanan dinas ke kebun-kebun maka materi yang 

disampaikan adalah seputar bendistibusian benih padi atau pembudidayaan 

padi. Selain itu juga dapat berisi monitoring administrasi dalam kegiatan 

tersebut.   

g) Masalah/temuan: biasanya dalam perjalanan dinas ditemukan beberapa 

masalah yang menjadi catatan penting, dan nantinya akan dikaji untuk 

kegiatan perjalanan dinas berikutnya. Contoh: Kerusakan tanaman padi 

akibat hama atau gagal panen akibat perubahan cuaca.  

h) Saran tindakan: merupakan solusi yang diberikan pegawai dalam 

permasalahan yang timbul. Contoh: Kebersihan ruangan dijaga, Dokumen 

sebaiknya di arsip dengan baik, dsb. 

i) Lain-lain: merupakan catatan tambahan. 

j) Tanda tangan pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, 

dan juga tanggal dibuatnya laporan perjalanan dinas tersebut. 

Setelah melalui proses pengetikan, selanjutnya dokumen tersebut dicetak 

menjadi dua rangkap menggunakan kertas khusus dan juga printer. Lalu apabila 

dokumen tersebut sudah dicetak menjadi dua rangakap. Maka dokumen tersebut 

harus ditanda tangani oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam agenda 

perjalanan dinas tersebut. Selanjutnya salah satu rangkap laporan yang berwarna 

kuning diarsipkan sebagai bukti kegiatan perjalanan dinas. Arsip tersebut di simpan 

pada ordner yang telah diberi nama “Laporan Perjalanan Dinas”. Dokumen tersebut 
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diarsip berdasarkan kronologis. Lalu, dokumen rangkap laporan berwarna putih 

diserahkan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban pegawai yang 

telah menjalankan kegiatan perjalanan dinas. Berikut ini adalah contoh dokumen 

laporan perjalanan dinas yang telah di cetak dan ditanda tangani oleh pegawai yang 

bertugas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  5 Dokumen Laporan Perjalanan Dinas yang telah di Cetak 
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4.4.4 Membuat Kwitansi Perjalanan dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

Berdasarkan pada SPT 

Menurut (Ramadhani, 2020) Kwitansi merupakan sebuah dokumen yang 

digunakan oleh penjual atau pemilik jasa dalam bertransaksi. Kwitansi biasanya 

berisi nilai uang dalam angka, besarnya nilia uang yang disebutkan penjual dalam 

bentuk kalimat, tujuan pembayaran, tempat tanggal penyerahan uang serta tanda 

tangan penerima dan pemberi uang tersebut. Selain itu Rincian biaya perjalanan 

dinas juga memiliki peranan penting yaitu sebagai bukti terinci terkait kebutuhan 

pegawai selama perjalanan dinas berlangsung. Dengan adanya rincian biaya 

memudahkan bagian keuangan untuk menkontrol pengeluaran kebutuhan selama 

perjalanan dinas berlangsung. Kwitansi dan Rincian Biaya perjalanan dinas dibuat 

secara sederhana menggunakan dokumen template yang ada pada Microsoft Excel 

dan diketik secara manual. Lihat pada gambar  

 

Gambar 4.  6 File Kwitansi Perjalanan Dinas 
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Kwitansi tersebut nantinya dicetak menggunakan kertas NCR (Non Carbon 

Required) menjadi dua rangkap yang ditanda tangani oleh bendahara penerimaan, 

Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan pegawai yang menerima uang dinas tersebut. 

Berikut ini adalah contoh Kwitansi perjalanan dinas dan rincian biaya perjalana 

dinas yang telah dicetak pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija: 

Sedangkan untuk rincian biaya perjalanan dinas biasanya berisi Lampiran 

SPT, tanggal SPT, rincian biaya, jumlah biaya, keterangan, total biaya dalam 

bentuk angka dan tulisan dan disahkan oleh kepala UPT dan ditanda tangani oleh 

bendaharan pengeluaran. Berikut ini adalah bentuk rincian biaya dalam bentuk 

template pada Excel.  

Gambar 4.  7 Kwitansi Penerimaan anggaran Perjalanan Dinas 

Gambar 4.  8 File Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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Serupa dengan Kwitansi perjalanan dinas, Rincian Biaya pun di cetak 

menjadi dua rangkap menggunakan kertas NCR (Non Carbon Required). Berikut 

ini adalah contoh dokumen rincian biaya. 

 

4.5 Deskripsi Pekerjaan Khusus 

 Deskripsi pekerjaan khusus adalah pekerjaan yang difokuskan pada 

pembuatan aplikasi pembuat surat perintah perjalanan dinas berbasis google pada 

sub bagian tata usaha UPT PB Padi dan Palawija dan merupakan salah satu solusi 

yang ditawarkan penulis pada bagian terkait dengan tahapan sebagai berikut: 

4.5.1 Membuat SPPD dengan Aplikasi Google 

 Instansi pemerintahan biasanya memiliki kegiatan operasional seperti 

perjalanan dinas. Perjalanan dinas pada instansi pemerintahan membutuhkan surat 

perintah perjalanan dinas yang digunakan sebagai bukti legalitas dari kegiatan dinas 

nya. Namun terkadang surat perintah perjalanan dinas harus dibuat dengan tingkat 

urgency yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dibuatlah sebuah usulan terkait 

Gambar 4.  9 Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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pembuatan aplikasi SPPD Berbasis Google. Aplikasi merupakan sebuah teknologi 

yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Terlebih dengan 

adanya teknologi Google memudahkan kita dalam mengeksplor pengetahuan dan 

teknologi melalui gadget yang kita miliki. Google sendiri merupakan media 

teknologi terbesar di dunia yang saat ini memiliki banyak fitur yang dapat 

digunakan untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Google 

sering kita temui dalam dunia perkantoran karena dengan adanya google 

memudahkan kegiatan sharing document yang memudahkan pekerja mengerjakan 

tugas-tugasnya.  

A. Prosedur Awal Sistem Pembuat SPPD Yang Berlangsung Saat Ini.  

Saat ini pembuatan SPPD pada Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih 

Padi dan Palawija adalah tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha divisi 

Pengadministrasi Keuangan. Saat ini pembuatan SPPD masih menggunakan 

metode sederhana yaitu dengan media pencatatan Microsoft Excel dalam bentuk 

template. Metode tersebut dirasa kurang efektif karena memakan waktu yang cukup 

lama dalam proses pembuatannya, dan data yang dihimpun tidak tersortir dengan 

baik sehingga mengimbulkan kesulitan apabila hendak mencari arsip dokumen 

lampau. Adapun alur dari pembuatan SPPD sebagai berikut: 

a. Kepala UPT memberikan amanah kepada pegawai untuk melakukan tugas 

perjalanan dinas 

b. Pegawai membuat pengajuan SPPD pada administrasi (Pengadministrasi 

keuangan) 

c. Selanjutnya form SPPD di proses oleh admin dan diberikan nomor indeks 

sesuai dengan nomor SPT  

d. Oleh Kepala Sub Tata Usaha Form SPPD di verifikasi kelengkapannya, 

apabila disetujui maka Kepala Sub Tata Usaha menyiapkan SPPD dan 

pengajuan biaya untuk diserahkan kepada Kepala UPT 

e. Kepala UPT bertugas untuk memberikan izin dan persetujuan dengan tanda 

tangan SPPD dan pengajuan dana tersebut 

f. Apabila sudah di tanda tangani oleh kepala UPT, maka bendahara 

pengeluaran menyetujui pengajuan dana dan proses pencarian dana 

dilakukan dengan metode transfer.  
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g. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPPD dan Uang dinas yang 

selanjutnya diserahkan kepada kepala sub tata usaha untuk menyiapkan 

Surat Tugas.  

h. Surat tugas dibuat oleh Kepala sub bagian tata usaha dibantu oleh divisi 

pengadministrasi kepegawaian  

i. Lalu surat tugas tersebut di validasi oleh kepala UPT 

j. Kelengkapan dokumen SPPD, SPT, dan uang dinas divalidasi terakhir oleh 

kepala Sub Tata Usaha yang kemudian diserahkan kepada pegawai. 

k. Pegawai menerima SPPD, SPT dan uang dinas dan melaksanakan agenda 

perjalanan dinas nya 

l. Setelah agenda perjalanan dinas dilakukan. Maka pegawai wajib untuk 

membuat laporan perjalanan dinas yang selanjutnya diserahkan kepada 

bagian administrasi (pengadministrasi keuangan) untuk di validasi dan 

diarsipkan sebagai bukti dari kegiatan tersebut. 

Berikut ini adalah bentuk penjabaran alur pembuatan surat perintah 

perjalanan dinas pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija dengan 

flowchart. Alur ini berisi kegiatan surat perjalanan dinas yang saat ini 

berlangsung, alur ini berawal dari proses permintaan atau pengajuan surat 

kepada bagian administrasi, kemudian diverifikasi oleh Kepala bagian tata 

usaha, lalu divalidasi dan disahkan oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis. 

Selanjutnya, surat perjalanan tersebut di teruskan kepada bagian keuangan 

agar nantinya dana dapat dicairkan dan diserahkan kepada pegawai yang 

bertugas. Setelahnya pegawai yang bertugas memberikan laporan secara 

rinci berikut dengan lampiran bukti-bukti perjalanan seperti struk atau 

kwitansi dari perjalanan tersebut. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  
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Berikut ini adalah alur pembuatan SPPD yang sedang berlangsung saat ini 

pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija. 

 Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembuatan SPPD melalui banyak 

tahap. Proses tersebut akan menyulitkan pegawai apabila ia membutuhkan SPPD 

secara mendadak. Selain itu, pengelolaan data perjalanan dinas yang masih 

dilakukan secara sederhana menggunakan Excel dan tidak tersimpan dalam 

Gambar 4.  10 Alur SPPD saat ini berjalan pada UPT PB Padi dan Palawija 
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database sehingga data-data tersebut tidak tersimpan dengan baik dan menyebabkan 

file terpisah sehingga rentan hilang. 

B.  Sistem Terkomputerisasi Yang Diusulkan Menggunakan Aplikasi Google 

 Pada bagian ini diusulkan sistem yang memanfaatkan google sebagai media 

pembuatan SPPD, aplikasi google tersebut adalah Google Form. Berikut ini sistem 

pembuatan yang terdiri dari bebrapa langkah, yaitu: 

a. Pegawai menyerahkan SPPD dan pengajuan biaya pada bagian 

administrasi, apabila disetujui maka form tersebut di teruskan kepada 

Kepala Sub Tata Usaha. 

b. Kepala Sub Tata Usaha melakukan input data SPPD dan anggara dana pada 

Google dengan bantuan admin. 

c. Data yang telah diinput kemudian dicetak. 

d. Data Surat Tugas, SPPD dan Kwitansi uang dinas di bubuhi TandaTangan 

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

e. Selanjutnya dokumen yang telah disetujui diberikan kepada bagian 

bendahara keuangan untuk selanjutnya dana ditransfer pada pegawai yang 

bertugas. 

f. Dokumen SPPD, Surat Tugas dan Kwitansi diserahkan kepada pegawai 

yang kemudia digunakan sebagai dokumen pelengkap perjalanan. 

g. Pegawai membuat laporan perjalanan dinas dan di serahkan kepada bagian 

administrasi untuk dijadikan bukti kegiatan dan diarsip. 

h. Arsip menjadi dua bagian yaitu arsip fisik dan juga arsip online 

i. Arsip online dapat dengan mudah dilihat oleh pegawai melalui drive 

sehingga apabila suatu saat pegawai membutuhkan SPPD (surat perintah 

perjalanan dinas) dapat langsung dicetak tanpa khawatir dokumen tersebut 

akan hilang. 
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Dari proses tersbut diatas dapat digambarkan alur proses pembuatan SPPD 

terkomputerisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 4.  11 Alur SPPD yang diusulkan 

Pada alur tersebut dapat dilihat bahwa memangkas beberapa prosedur 

sehingga mempercepat proses pembuatan SPPD oleh pegawai. Sistem tersebut 

memduahkan pegawai untuk tidak terlalu banyak berurusan dengan beberapa pihak 
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yang biasanya menyebabkan proses pembuatan surat lamban. Apabila digambarkan 

dalam bentuk Flowchart proses nya menjadi: 

a. Start, masuk halaman login Google dengan memasukan e-mail dan 

passwoard 

b. Selanjutnya user melakukan input data pada Google Form 

c. Setelah melakukan input data, maka data tersebut tersimpan secara 

otomatis pada Drive. 

d. Lalu SPPD dikirim otomatis ke email pegawai yang bertugas, 

e. File yang sudah berbentuk PDF dapat dicetak 

f. End, Logout account 

Berikut ini adalah alur yang dapat digambarkan saat proses berjalan 

menggunakan sistem google: 

 

   

  

Gambar 4.  12 Alur sistem terkomputerisasi 



52 

 

 

 

4.5.2 Langkah-langkah pembuatan SPPD berbasis Google 

 SPPD (surat perintah perjalanan dinas) diperlukan dalam agenda perjalanan 

dinas. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam pembuatan SPPD cukup 

diperhitungkan. Terlebih lagi, frekuensi kunjungan dinas yang ada pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija cukup sering, sehingga mengharuskan 

pembuatan SPPD dilakukan dengan se-efisien mungkin. Berikut ini adalah solusi 

yang ditawarkan penulis dalam proses pembuatan SPPD yang berbasis Google. 

1. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan penulis selama magang pada 

Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija, 

menggunakan layanan e-mail google. Oleh sebab itu hal pertama yang harus 

dilakukan adalah Sign in menggunakan e-mail google (Gmail) 

2. Selanjutnya alihkan kursor pada titik persegi yang ada pada bagian kanan 

Gmail.  Lalu pilih Drive. 

3. Setelah muncul tampilan Drive, buatlah Folder Baru dengan Judul “SPPD” 

untuk memudahkan pencarian Folder tersebut 

4. Setelah membuat Folder, selanjutnya adalah upload File Surat Perintah 

Perjalanan Dinas pada Microsoft Word 

 

Gambar 4.  13 File Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Google Doc 
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5. Jika File telah di Upload, buka File Surat tersebut menggunakan Google 

Document. Tujuan nya untuk memudahkan proses editing dan pengelolaan 

file ketika hendak di konfigurasi dengan Add-ons yang ada pada 

Spreedsheet. 

 

6.  Apabila file telah dirubah dalam bentuk Google Doc, maka bentuk file nya 

akan menjadi seperti dibawah ini. 

Gambar 4.  14 Mengubah format docx menjadi Google Doc 

Gambar 4.  15 SPPD dalam format Google Doc 
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7. File SPPD berbentuk Google Doc dan terdapat beberapa kolom kosong 

yang terdiri atas: Nama Pegawai, Tujuan, Maksud Perjalanan, Kendaraan, 

Jabatan dan Golongan dan sebagainya. Lalu untuk mengisi kolom yang 

kosong tersebut, kita harus menggunakan tanda atau dengan tanda <<tags>> 

dalam hal ini contoh nya <<Nama Pegawai>>. Hal tersebut dilakukan 

karena <<..>> merupakan kode yang akan terhubung dengan Google Form.  

Sehingga dengan tanda tersebut, dapat membaca atau memanggil data 

berdasarkan kode yang ada pada Google Form. 

8. Setelah melakukan pengisian kode, selanjutnya beralih ke Drive lagi untuk 

membuat Google Form. 

9. Pada Google Form. Buatlah judul formulir missal nya “Form SPPD 

pegawai”. Lalu pada kolom pertanyaan isi sesuai dengan kolom kosong 

yang telah dibuat pada SPPD yang ada di Google Doc. Misalnya  

“Nama Pegawai” – Dengan option jawaban yang singkat – Lalu diberi 

tanda (*) untuk mewajibkan pengisian data.  

“Tanggal Keberangkatan” – Dengan option date and time – lalu beri tanda 

(*). Lakukan hal tersebut dan pastikan untuk menambahkan kolom E-mail 

untuk mengirimkan SPPD pada pegawai secara otomatis melalui E-mail 

tersebut. 

Gambar 4.  16  SPPD yang telah diberi kode <<>> 
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Setelah input hal-hal yang harus diisi pegawai (user), selanjutnya percantik 

tampilan desain Google Form dengan cara menambahkan header gambar.  

10. Kemudian setelah membuat desain tersebut, selanjutnya untuk melakukan 

setting pada Google Form. Klik menu setting pada gambar berbentuk Gerigi 

di bagian kanan atas. Pilih tab General kemudian centang () pada kolom 

Collect E-mails lalu beralih ke tab Presentation lalu ketik Confirmation 

Response untuk memberikan pesan tanggapan kepada responden, dan Save. 

  

Gambar 4.  17 Form SPPD Pegawai pada Google Form 

Gambar 4.  19 Setting Google 

Form tab General 

Gambar 4.  18 Setting Google 

Form tab Presentation 
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11. Beralih ke bagian Respon, klik lambing hijau Spreadsheet dan pilih Option 

untuk membuat Spreadsheet baru. Maka secara otomatis akan muncul tab 

baru pada browser yang menampilkan halaman Spreadsheet yang nantinya 

menjadi Database dari formulir yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hubungkan Database Spreadsheet dengan tampilan template SPPD yang 

telah kita buat menggunakan Add-ons yang ada pada Spreadsheet. Lalu pada 

kolom pencarian Add-ons ketik Autocrat lalu install.  

 

 

  

Gambar 4.  20 Logo Spreadsheet 

Gambar 4.  21 Tampilan Database pada Spreadsheet 

Gambar 4.  22 Add-Ons pada Spreadsheet 
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13. Jika sudah ter-install, selanjutnya akan muncul tampilan New Job. 

Kemudian ketik Name Job yang ingin dibuat, misal: “SPPD” lalu klik Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kemudian lanjutkan dengan menghubungkan template yang telah kita buat 

dalam bentuk Google Doc dengan klik Form Drive lalu pilih template 

tersebut. Kemudian klik Next 

15. Selanjutnya untuk menghubungkan template SPPD dengan database 

spreadsheet. Sesuaikan kode pada template SPPD dengan database, baik 

besar kecil huruf maupun tulisan harus sama dan tidak boleh berbeda. Lalu 

Next.  

 

  

Gambar 4.  23 Name your marge Job peada AutoCrat 

Gambar 4.  24 Map Source data to Template 



58 

 

 

 

16. Kemudian berikan nama pada File, ketikan SPPD <<Nama Pegawai>>. 

Simbol tersebut dimaksudkan untuk memanggil databse yang ada pada 

spreadsheet. Lalu pada menu Type klik PDF, lalu Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Selanjutnya pilih tempat penyimpanan SPPD, kita bisa membuat folder baru 

yang berfungsi sebagai folder rekap, caranya yaitu klik create new folder 

lalu pilih folder penyimpanan. Dalam hal ini penulis membuat folder baru 

dengan nama “Rekap SPPD 2021”. Klik Next. 

 

18. Pada bagian Add dynamic dan Set Merge bisa langsung kita lewati, Klik 

Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  25 File setting pada AutoCart 

Gambar 4.  26 Add Dynamic 

Gambar 4.  27 Set merge conditon 
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19. Kemudian pada bagian share docs and send emails pilih Yes agar SPPD 

dapat terkirim secara otomatis kepada email pegawai. Pada bagian To ketik 

<<E-mail>> agar dapat terkoneksi dengan database yang ada di 

Spreadsheet. Lalu bisa menambahkan pesan seperti pada gambar. Klik Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Pada bagian Add/Remove Trigger Job. Option Run on form Trigger pilih 

Yes. Kemudian Run on Time Trigger pilih No. Lalu klik SAVE. Aplikasi 

dapat dijalankan.  

21. Untuk mengetahui aplikasi dapat berjalan dengan baik, penulis melakukan 

simulasi untuk mengisi data pada Form SPPD tersebut. 

 

 

  

Gambar 4.  28 Share docs & send emails  

Gambar 4.  29 Percobaan Isi Data pada Form SPPD 



60 

 

 

 

22. Setelah mengisi data tersebut, secara otomatis e-mail berisi file SPPD 

terkirim dan diterima oleh pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Database pun akan bertambah secara otomatis apabila ada yang mengisi 

form tersebut, berikut ini tampilan database form SPPD. 

 

  

Gambar 4.  30 E-Mail Yang Diterima Pegawai 

Gambar 4.  31 Database Form SPPD yang telah di isi oleh responden 
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24. Selain itu, pada Google Form dapat menampilkan grafik responden (user) 

yang telah melakukan penginputan SPPD secara mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Rekap data SPPD pun dapat otomatis tersimpan pada folder yang telah 

dibuat pada Google Drive.  

  

Gambar 4.  32 Grafik user SPPD berdasarkan E-Mail 

Gambar 4.  33 Rekap data SPPD pada Google Drive 
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26. Berikut ini adalah tampilan SPPD yang telah dikirim kan kepada pegawai 

berbentuk PDF dan siap untuk diverifikasi oleh bagian Kasubag Tata Usaha 

dan Kepala UPT.  

 

Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas, sekarang dapat diakses 

menggunakan internet melalui Google Form. Database SPPD juga dapat tersortir 

dengan baik menggunakan Spreadsheet. Selain itu, penyimpanan dokumen tersebut 

dapat menggunakan Google Drive dan dapat digunakan sebagai arsip SPPD online. 

Namun, perlu digaris bawahi bahwa sistem usulan ini belum di aplikasian secara 

langsung pada bagian terkait dikarenakan keterbatasan waktu magang pada 

perusahaan tersebut.  

 Gambar 4.  34 Hasil dari Dokumen SPPD 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Puji syukur dipanjatkan atas terlaksananya kegiatan magang yang telah 

dilaksanakan pada 15 Februari 2021 s/d 15 Juni 2021 secara luring (langsung) pada 

UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jawa Timur. Pada kegiatan magang, 

penulis melakukan pengelolaan terhadap perjalanan dinas pada UPT 

Pengembangan Benih Padi dan Palawija menggunakan sistem penginputan 

sederhana yaitu dengan media Microsoft Excel. Penulis telah melakukan beberapa 

kegiatan, diantaranya kegiatan secara khusus dan umum. Kegiatan secara umum 

meliputi kegiatan penginputan data KTP pegawai kebun, membuat daftar hadir 

kunjungan dinas, membuat laporan perjalanan dinas, membuat kwitnasi perjalanan 

dinas dan rincian biaya perjalanan dinas berdasarkan SPT. Sedangkan secara 

khusus, penulis membuat pengembangan aplikasi berbasis Google yaitu Google 

Form. Google Form memberikan kemudahan dalam menghimpun data, 

pendistribusian data, dan pembuatan suarat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang 

dapat terkomputerisasi secara online.  

 

5.2 Saran 

 Aplikasi yang telah dikembangkan oleh penulis tidak lepas dari kekurangan. 

Maka disarankan dalam proses pengembangan aplikasi berikatnya, aplikasi 

pengelolaan perjalanan dinas dapat beerbasis web. Agar nantinya surat perintah 

perjalanan dinas (SPPD) yang dihasilkan dari aplikasi dapat diterima secara 

langsung oleh pegawai yang bertugas. 
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