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ABSTRAK 
Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kuala Jelai saat ini 

masih menggunakan sistem manual menggunakan aplikasi pengelolaan dokumen Microsoft Word 

dan Excel dalam pencatatan data kependudukan dan kegiatan pada kantor kelurahan seperti 

pelayanan surat permohonan. Cara tersebut sering memunculkan berbagai masalah kekeliruan data 

sampai kehilangan data, sehingga berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal terhadap 

penduduk. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan mutu yang ada pada kantor kelurahan 

kuala jelai maka dibutuhkan sebuah sistem informasi pelayanan administrasi dan manajemen 

kegiatan guna meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih mudah, cepat dan efektif.  

 Metode analisa yang digunakan yaitu menggunakan teknik-teknik tertentu yaitu 

observasi, interview, dan studi pustaka. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan Sublime 

Text sebagai kode editor, Xampp dan MySQL sebagai database. Oleh karena itu maka, dengan 

adanya aplikasi ini  dapat membantu mempermudah pihak kantor kelurahan kuala jelai dalam 

mengisi data baik dalam hal pelayanan kependudukan dan juga dapat mempermudah pegawai 

dalam proses kegiatan laporan administrasi kependudukan.  
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ABSTRACT 

 Currently, the population administration service information system in Kelurahan Kuala 

Jelai is still using a manual system using Microsoft Word and Excel document management 

applications in recording population data and activities at the village office such as application 

letters services. This method often raises various data error problems to data loss, so that it has an 

impact on less than optimal services for the population. Therefore, to improve the existing quality 

services at the Kelurahan Kuala Jelai office, it is necessary to have an information system for 

administrative services and activity management in order to improve service quality to make it 

easier, faster and more effective. 

 The analytical method used is to use certain techniques, namely observation, interviews, 

and literature study. This application was developed using Sublime Text as a code editor, Xampp 

and MySQL as a database. Therefore, this application can help facilitate the Kuala Jelai sub-

district office in filling in data both in terms of population services and can also make it easier for 

employees in the process of population administration report activities. 
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PENDAHULUAN 

 Pemerintahan desa / kelurahan kuala jelai merupakan salah satu instansi daerah 

tingkat terendah yang ada di Provinsi Kalimantan tengah, Kabupaten Sukamara yang 

bertugas mengatur, mengelola sumber daya dalam pemerintahan di tingkat desa dan 

mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai 

pelayanan terhadap masyarakat. Sistem pelayanan administrasi kependudukan dan 

manajemen kegiatan yang berjalan pada kantor kelurahan kuala jelai masih bersifat 

konvensional dan pengelolaan data penduduk masih menggunakan semi komputer atau 

secara manual. Dalam arti penduduk harus datang langsung ke kantor kelurahan untuk 

mengajukan surat permohonan kemudian mengisi formulir, serta membawa syarat-syarat 

yang dibutuhkan, petugas menerima kembali formulir dan mengecek kelengkapan 

persyaratan dan setelah itu selanjutnya dibuatkan surat permohonan sehingga dalam 

pembuatan surat-surat memakan waktu dan tenaga yang cukup lama karena dibuat 

dengan file-file yang berbeda. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat apalagi 

diiringi dengan makin maraknya internet dikalangan masyarakat. Kebutuhan akan 

informasi yang cepat dan tepat sangatlah diperlukan oleh suatu instansi, organisasi 

maupun perusahaan. Kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan instansi mengikuti 

perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data-

data dan informasi yang akurat dan tepat. Kebutuhan akan teknologi informasi 

terkomputerisasi sudah mencakup kesegala bidang termasuk pada instansi pemerintahan. 

 Pada kantor kelurahan memiliki bagian tersendiri dalam suatu susunan yang 

bertugas untuk menangani segala macam kegiatan pelayanan seperti membuat surat-

menyurat. Adapun pengolahan data yang belum terkomputerisasi dapat menimbulkan 

berbagai masalah, seperti pembuatan surat masih menggunakan format surat yang manual 

yang harus di edit terlebih dahulu sebelum dicetak, pembuatan laporan yang perlu 

dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu untuk dibuat di Microsoft Word, serta 

penyimpanan datanya masih disimpan di dalam buku arsip yang harus dicek satu persatu 

untuk mencari data. Dengan sistem yang manual penyimpanan data pun tidak efisien dan 

tidak aman, apalagi dalam jangka waktu yang lama. 

 Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang khusus yang mampu membuat sebuah 

pekerjaan tersebut lebih mudah dan cepat dalam pengerjaannya. Salah satunya yaitu 

dengan cara membuat sistem yang akan mampu memproses pendataan manajemen 

kegiatan seperti pendataan penduduk, data surat pemohonan, data kegiatan kantor 

kelurahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang masih manual berubah menjadi 

sistem terkomputerisasi sehingga mempermudah  pendataan atau pengarsipan data 

administrasi warga.   

 Pada penelitian tentang “Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Pada Kantor 

Kelurahan Guntung Paikat Banjarbaru” oleh (Soegiarto, 2018),yaitu penelitian ini 

bertujuan untuk membuat sebuah sistem layanan komunikasi berbasis online (Web) dapat 

menyediakan sistem layanan komunikasi yang dapat menembus ruang dan waktu. 

Layanan komunikasi dua arah yaitu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi 

layanan pada berbagai aspek seperti waktu dan biaya.  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dibuat suatu sistem pada 

kantor kelurahan kuala jelai dengan judul penelitian “SISTEM INFORMASI 

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEGIATAN PADA 

KANTOR KELURAHAN KUALA JELAI”. 
 

 



METODE 

Metode penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti kebenaran suatu 

konsep dan teori yang diperoleh serta untuk menemukan dan menguji suatu pengetahuan. 

Adapun penulis dalam hal ini menggunakan beberapa metode : 

1. Observasi  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung pada kantor kelurahan kuala jelai, sehingga didapatkan data yang 

diperlukan. 

2. Wawancara  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak 

yang bersangkutan yang ada di kantor kelurahan kuala jelai. 

3. Studi literatur 

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan cara mendownload 

jurnal-jurnal yang ada di internet kemudian mempelajarinya untuk mencari data 

yang diinginkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sistem Yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan pada Kantor Kelurahan Kuala Jelai saat ini 

sistem yang digunakan masih manual menggunakan Microsoft Word dan 

megharuskan masyarakat untuk mengisi formulir terlebih dahulu kemudian di 

inputkan oleh pegawai yang bertugas di bagian pelayanan administrasi, hal 

tersebut sangat kurang efektif dan efesien, karena mengingat pengerjaannya yang 

lama dan memakan waktu. 

  
2. Rancangan Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan temuan permasalahan yang telah diuraikan maka perlu 

merancang dan membuat Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dan 

Manajemen Kegiatan berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanan dan 

kegiatan kepada masyarakat agar menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien 

sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang ada. Adapun gambaran sistem 

usulan yaitu mengusulkan penggunaan aplikasi berbasis Web dengan bahasa 

pemrograman PHP dengan menggunakan MySQL sebagai Database, yakni 

dengan pengisian data secara langsung oleh petugas. 

Adapun alur sistem yang diusulkan sebagai berikut: 

1. Admin melakukan login berdasarkan username dan password jika benar 

admin akan menuju ketampilan menu utama. Jika salah maka user akan 

kembali ke manu login dan menginput kembali username dan password. 

2. Admin masuk kehalaman menu tampilan aplikasi pelayanan. 

3. Admin memilih menu input data pembuatan surat permohonan sesuai 

dengan data yang ingin dibuat. 

4. Admin memasukkan input data surat permohonan sesuai dengan perintah 

lalu disimpan. Jika data yang dimasukkan kurang lengkap maka data tidak 

dapat disimpan dan akan kembali ke input data surat. 

5. Admin kemudian mencetak laporan data yang sudah disimpan. 

 
 

 



 
Gambar 1. 1 flowchart Sistem Yang diusulkan 

3. Use Case Diagram 

Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antar sistem dan aktor, use case diagram juga dapat 

mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. 

 



 
Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

4. Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak 

yang sedang kita gunakan. Class diagram memberi kita gambaran (diagram 



static) tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada 

didalamnya. 

 

 
Gambar 1. 3 Class Diagram 

5. Tampilan Antar muka Masukkan Sistem 

1. Halaman Login 

 

Gambar 1. 4 Halaman Login 



2. Halaman Utama Admin 

 

Gambar 1. 5 Halaman Utama Admin 

3. Halaman Menu Data Penduduk 

 

Gambar 1. 6 Halaman Menu Data Penduduk 

 

 

 

 



6. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Penduduk 

 

Gambar 1. 7 Laporan Data Penduduk 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan serta mampercepat pengolahan data pada 

Kantor Kelurahan Kuala Jelai. 

2. Dengan adanya aplikasi dapat memberikan keamanan dalam penyimpanan data 

sehingga tidak perlu khawatir data menjadi rusak ataupun hilang 

3. Dapat memudahkan dalam melakukan perbaikan atau mengoreksi data, apabila suatu 

waktu terjadi kesalahan dalam menginput data. 

2. Saran 

Dalam sistem ini disadari masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak  

kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu untuk pengembangan lebih lanjut mengenai 

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dan Manajemen Kegiatan Pada Kantor 

Kelurahan Kuala Jelai ini  dapat disarankan : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat di akses dari mana saja selama 

masih dalam cakupan internet. 

2. Untuk kelengkapan fitur pada aplikasi ini masih sederhana, diharapkan untuk masa 

yang akan datang guna memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat 

diperlukan pengambangan dengan menambahkan fitur sms atau mengubahnya 

menajdi berbasis android. 

3. Buat desain aplikasi menjadi lebih menarik namun tetap user friendly (menggunakan 

sesuatu yang mudah dan nyaman). 
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