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Abstrak

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan
memiliki fungsi pelayanan yang lebih bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau surat keterangan bagi
lembaga diatasnya yaitu Bupati/Walikota, Kinseng A. Rulius (2008). Salah satu tugas berat dari kecamatan
adalah melayani masyarakat dalam hal kebutuhan administratif seperti SKTM, SKD, SKP, SKCK dan lain
sebagainya. Pelayanan administratif terhadap masyarakat ini dirasakan kurang efektif dan efisien walaupun
sudah dibantu dengan penggunaan aplikasi office, baik dalam hal waktu pengerjaan dan pengarsipan dengan
bentuk rekap per-bulan atau per-tahun dan lain sebagainya. Oleh sebab itu keberadaan Sistem Informasi
Manejemen Administrasi Kecamatan (SIMAK) dibutuhkan untuk mempercepat proses pengerjaan dan penyajian
laporan. SIMAK yang diimplementasikan dengan client-server juga akan membantu mempercepat pelayanan
karena beberapa staf dapat melayani dengan beberapa komputer client pada waktu yang sama.

.
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1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini
berbanding lurus dengan perkembangan teknologi
komputer, baik perkembangan hardware maupun
software. Dengan fakta tesebut tidak sedikit
perusahaan atau instansi yang telah memanfaat
teknologi informasi untuk menunjang proses
manajemen agar menjadi lebih baik.

Good governance, sebenarnya sudah lama
menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Kendati
pemahaman mereka mengenai good governance
berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari
mereka membayangkan bahwa dengan good
governance mereka akan dapat memiliki kualitas
pemerintahan yang lebih baik, Alwi Hashim B.
(2006).

Kecamatan Pademawu merupakan bagian
wilayah administratif dibawah kabupaten
Pamekasan yang sampai saat ini masih belum
memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam
membawahi 22 desa, kecamatan Pademawu sangat
kewalahan dalam hal pelayanan administrasi. Selain
karena jumlah masyarakat yang cukup besar,
banyaknya jenis administrasi serta jumlah staf yang
minim juga menjadi penyebab hal tersebut. Dan
tentunya semuanya dilakukan cara manual walaupun
sudah dibantu dengan aplikasi office. Diharapkan
dengan adanya Sistem Informasi Manajemen
Administrasi Kecamatan (SIMAK) akan membantu

bukan hanya dalam hal proses pelayanan tetapi juga
dalam hal pengarsipan data.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah
bagaimana merancang dan membuat Sistem
Informasi Manajemen untuk membatu proses
pelayanan administrasi di Kecamatan Pademawu
Kabupaten Pamekasan sehingga efektif dan efisien?

1.3 Batasan Masalah

Agar  penelitian ini dapat mencapai sasaran
yang diinginkan maka permasalahan yang dibahas,
dibatasi pada :
1. SIMAK ini hanya digunakan oleh admin dan

operator Kecamatan Pademawu Kabupaten
Pamekasan.

2. Jenis layanan administrasi yang disediakan
adalah KTP, SKTM, SKD, SKP, SKCK,
Legalisir Proposal dan  Data Perijinan dan
Keramaian.

3. Untuk manajemen administrasi intern antara
lain Surat Masuk dan Surat Keluar.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat
proses pelayanan administrasi serta mengamankan
arsip data layanan Kecamatan Pademawu.
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1.5 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu
staf Kecamatan Pademawu dalam memberikan
pelayanan administrasi secara efektif dan efisien
kepada masyarakat .

2.1 Metodelogi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metodelogi
sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
2. Analisis Sistem
3. Perancangan Sistem
4. Pembuatan Sistem
5. Uji coba sistem

2.2 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan
teknik wawancara dan studi literatur. Wawancara
dilakukan kepada Camat dan staf yang bertugas
melakukan pelayanan administrasi. Hasil dari
wawancara didapatkan informasi tentang jenis-jenis
pelayanan administrasi yang biasa dilakukan yaitu
KTP, SKTM, SKD, SKP, SKCK, Legalisir Proposal
dan  Data Perijinan dan Keramaian. Alur proses
untuk setiap jenis layanan tersebut juga disampaikan
secara detail oleh staf. Dari hasil studi literatur
diperoleh print out untuk setiap jenis layanan serta
untuk surat masuk dan surat keluar, hal ini
diperlukan untuk perancangan antarmuka sistem.

2.3  Analisis Sistem

Dari hasil pengumpulan data dapat
dianalisa beberapa hal sebagai berikut :
1. SIMAK ditempatkan pada komputer server dan

dihubungkan dengan beberapa komputer client.
2. User dari SIMAK harus dibagi menjadi dua

yaitu admin dan operator. Admin memiliki
akses penuh terhadap keseluruhan sistem
termasuk untuk mendaftarkan user sebagai
operator atau admin. Sedangkan operator hanya
dapat mengakses fitur layanan administrasi.

3. Operator maupun admin dapat mengakses
layanan administrasi yaitu KTP, SKTM, SKD,
SKP, SKCK, Legalisir Proposal dan  Data
Perijinan dan Keramaian dengan terlebih dahulu
melakukan login pada komputer client di front
office.

4. Sedangkan untuk mengakses fitur surat masuk
dan surat keluar harus login pada komputer
client pada back office

5. Camat dan Sekretaris Camat hanya
mendapatkan laporan dalam bentuk print out.

3.1  Perancangan Sistem

Perancangan  SIMAK dilakukan dengan
beberapa tahap yaitu :
1. Data Flow Diagram
2. Flowchart
3. Conceptual Data Model dan Physical Data

Model

Data Flow Diagram

Diagram konteks sistem dibuat untuk
menentukan lingkup proyek awal. Gambaran umum
SIMAK dengan user yang mengoperasikan sistem
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Kontek SIMAK

Gambar 2. Data Flow Diagram SIMAK

Detail aktifitas yang dilakukan oleh user dijelaskan
pada Gambar 2.

3.2 Flowchart

Flowchart merupakan gambaran langkah-
langkah dan urutan-urutan procedure dari suatu
sistem. Sesuai dengan Data Flow Diagram diatas
dan untuk lebih memperjelas alur aktifitas dalam
SIMAK dapat diuraikan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Flowchart SIMAK

Untuk merancang database dilakukan
dengan pembuatan Conceptual Data Model dan
Physical Data Model seperti gambar 4.
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Gambar 4. Conceptual Data Model SIMAK

Dengan melakukan generate Conceptual
data Model diatas menjadi Physical Data Model
maka tahap perancangan database telah selesai dan
dapat dilakukan generate kedalam mysql sebagai
database. Pembuatan kode program dilakukan
dengan bantuan tool dreamweaver untuk
mempermudah desain interface dan pengetikan kode
PHP.

4  Hasil Dan Pembahasan

Hasil pembuatan desain interface dan
pengetikan kode PHP diperlihatkan sebagai berikut :

Gambar 5. Form Login

User SIMAK yaitu admin dan operator
untuk mengoperasikan sistem harus melakukan login
sebagaimana ditampilkan pada gambar 5.

Gambar 6. Menu utama

Pada menu utama user dapat memilih jenis
layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai contoh Pada gambar 7 ditunjukkan contoh
Form Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Gambar 7. Contoh Form Layanan administrasi

Untuk manajemen surat masuk / keluar
dilakukan dengan form pada Gambar 8. Fitur ini
juga dilengkapi dengan pesan pengingat untuk surat
masuk yang bersifat undangan.
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Gambar 8. Form Surat Masuk / Keluar

Form manajemen user digunakan untuk
mengelola data user baik sebagai admin atau sebagai
operator, termasuk untuk melakukan reset password.

Gambar 9. Form Manajemen User

Print out Surat Keterangan Tidak Mampu
diserahkan kepada pemohon untuk ditandatangani
oleh Kepala Desa bersangkutan dan diserahkan
kembali ke kecamatan untuk ditandatangani oleh
Camat.

Gambar 10. Contoh Print out Layanan administrasi

Beberapa jenis laporan di cetak untuk
diserahkan kepada camat dalam periode yang
ditentukan. Sehingga camat dapat memantau
perkembangan tingkat pelayanan kepada
masyarakat.

Gambar 11. Contoh Print out Grafik Laporan

Untuk mengoptimalkan pelayanan SIMAK
diimplementasikan pada jaringan client server
ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Jaringan Client server SIMAK

5. Kesimpulan

Dari hasil uji coba implementasi SIMAK,
didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. SIMAK dapat mempercepat proses pelayanan
administrasi kepada masyarakat karena
beberapa operator layanan dapat melayani
dalam waktu yang bersaman.

2. SIMAK dapat meminimalisir kesalahan karena
beberapa item pada surat layanan secara
otomatis terisi seperti tanggal, nomor surat,
nama kepala desa dan lain sebagainya.

3. SIMAK dapat mempermudah proses recovery
data karena semua data layanan tersimpan
sesuai tanggal pemrosesan layanan.

4. SIMAK dapat menyajikan laporan periodik
dengan cepat karena secara otomatis
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melakukan rekapitulasi ketika operator
memproses layanan administrasi.

5. SIMAK dapat mempertanggungjawabkan
semua print out yang dilakukan karena secara
otomatis mencatat operator yang melakukan
print.
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