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ABSTRAK 
Daha Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi 

Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Daha Utara berupaya melaksanakan dan terus 

meningkatkan pelayanan perizinan dan penyusunan laporan secara berkala pada program dan 

kegiatan di kantor Kecamatan Daha Utara sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman Standar 

Pelayanan. Pelayanan perizinan di Kecamatan Daha Utara saat ini belum terkomputerisasi dengan 

baik karena penyimpanan datanya menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel, 

namun ada sebagian data lagi yang masih disimpan dalam bentuk tulisan tangan di Buku Besar. 

Karena penyimpanan datanya masih belum efisien, hal ini menyebabkan Data kurang aman karena 

mudah diakses oleh siapa saja dan data juga bisa terkena serangan virus. Selain itu jika ada data 

yang salah atau tidak sesuai, pegawai terkadang kesulitan untuk mencari dan memperbaiki datanya. 

Aplikasi ini dirancang menggunakan metode pemprograman PHP dan Mysql sebagai penyimpanan 

databasenya. Dengan adanya Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Menyusun Laporan Berkala Tentang 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan Daha Utara Berbasis Web ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data pelayanan perizinan dan 

penyusunan laporan berkala. Selain itu juga dapat membantu camat dalam memeriksa laporan 

seluruh data secara efektif dan efisien. 

Kata Kunci : daha utara, pelayanan perizinan, WEB 

 

ABSTRACT 
Daha Utara is a sub-district in Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan Province, 

Indonesia. Daha Utara District strives to implement and continue to improve licensing services and 

compilation of periodic reports on programs and activities at the Daha Utara District office in 

accordance with the principles of Service Standard Guidelines. Licensing services in Daha Utara 

District are currently not well computerized because data storage uses Microsoft Word or Microsoft 

Excel applications, but there are some more data that are still stored in handwritten form in the 

General Ledger. Because data storage is still not efficient, this causes data to be less secure because 

it is easily accessed by anyone and data can also be affected by virus attacks. In addition, if there is 

incorrect or inappropriate data, employees sometimes find it difficult to find and correct the data. 

This application is designed using PHP and MySQL programming methods as database storage. 

With the Application of Licensing Services and Compiling Periodic Reports on the Implementation 

of Programs and Activities at the Web-based Daha Utara District Office, it is hoped that it can 

provide convenience in managing licensing service data and compiling periodic reports. In addition, 

it can also assist the sub-district head in checking all data reports effectively and efficiently. 

Keywords: daha utara, licensing service, WEB 
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PENDAHULUAN 

Daha Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi 

Kalimantan Selatan, Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan 

merupakan sebuah daerah administratif wilayah Indonesia yang berada dibawah wilayah 

Kabupaten atau Kota, serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa didalamnya. Sebuah 

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau 

Walikota melalui perantaraan seorang Sekretaris Daerah. 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

Kecamatan Daha Utara berupaya melaksanakan dan terus meningkatkan pelayanan 

perizinan dan penyusunan laporan secara berkala pada program dan kegiatan di kantor 

Kecamatan Daha Utara sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman Standar Pelayanan. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Daha Utara merupakan upaya 

untuk penyelenggaraan fungsinya sebagai badan perantara pembinaan pemerintah daerah 

guna mencapai visi kecamatan dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan 

datang. 

Namun pelayanan perizinan yang diberikan belum maksimal karena keterbatasan 

perangkat atau media pelayanan. Faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan perizinan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam 

mengimbangi tugas yang ada saat ini serta sarana dan prasarana yang masih kurang 

memadai sehingga pelayanan yang diberikan pihak kecamatan menjadi terbatas.  

Pada proses pelayanan perizinan di Kecamatan Daha Utara saat ini belum 

terkomputerisasi dengan baik karena penyimpanan datanya menggunakan aplikasi 

Microsoft Word atau Microsoft Excel, namun ada sebagian data lagi yang masih disimpan 

dalam bentuk tulisan tangan di Buku Besar.  

Selain itu untuk pembuatan perencanaan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Kecamatan Daha Utara masih belum diolah dengan baik karena proses 

pembuatannya yang masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

Karena pengolahan dan penyimpanan datanya masih belum efisien, hal ini 

menimbulkan banyak kelemahan seperti data mudah diakses oleh siapa saja, dan ketika 

melakukan pencarian data akan memakan waktu lama, serta yang paling fatal jika komputer 

yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel ini 

terkena virus, bisa saja datanya hilang atau error ketika data akan disimpan, dan hal ini 

sangat menghambat pekerjaan. 

Belum lagi jika pihak pegawai Kecamatan melakukan kesalahan saat menginput 

data, maka untuk memperbaikinya cukup memakan waktu karena harus mencari lagi data 

yang salah tersebut. 

Ketika Camat menginginkan data-data pelayanan perizinan di buatkan laporan 

berkala, para pegawai mengalami kesulitan untuk merekap data kegiatan pelayanan 

perizinan sehingga penyajian laporan menjadi lambat dan dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai karena pekerjaan lain menjadi terbengkalai. 

Berdasarkan  penelitian telah dilakukan berkaitan Perizinan dan Menyusun 

Laporan Berkala Tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan 

Daha Utara diantaranya penelitian dengan judul “Sistem Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web”, Syarif  Hidayatulloh (2015).  

Menurut Syarif  Hidayatulloh (2015), sistem yang digunakan belum berbasis web 

sehingga mempunyai kelemahan karena warga tidak dapat dilayani secara 24 jam sesuai 

dengan motto Kepala Desa. Hal ini dikarenakan untuk mengakses sistem tersebut harus 
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datang langsung ke kantor Kepala Desa, sementara jam kerja pemerintah Desa Candigatak 

hanya 5 hari dan terbatas. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem pelayanan adminsitrasi 

kependudukan berbasis web yang dapat diakses warga kapanpun, dimanapun, yang juga 

dapat untuk mengolah mutasi kependudukan dan menampilkan arsip berbagai surat yang 

pernah diproses, sehingga akan memudahkan warga desa Candigatak dan meningkatkan 

kinerja Pemerintah Desa Candigatak. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dibuatlah 

sebuah APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN MENYUSUN LAPORAN 

BERKALA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA 

KANTOR KECAMATAN DAHA UTARA BERBASIS WEB. 
 

METODE PENELITIAN 

a. Wawancara  

Dengan metode ini penulis berdialog secara langsung kepada pihak pegawai. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan 

sehingga dari informasi tersebut dapat dibangun sebuah aplikasi yang mampu 

menangani permasalahan yang dihadapi.  

b. Observasi 

Penyusun mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kelapangan dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan observasi penulis mengamati 

secara langsung cara penyimpanan data-data yang sudah ada dan mengamati proses 

transaksi. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan 

non-partisipasi. Observasi partisipasi di lakukan apabila peneliti ikut terlibat secara 

langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Observasi non 

partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang 

diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat. 

c. Literatur 

Tahap studi pustaka atau literature ini bertujuan untuk mengenali dan 

memahami konsep dari penerapan metode pada sistem yang dibuat. Studi pustaka ini 

dilakukan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang telah 

ditemukan sebelumnya.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sistem Yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan di Kecamatan Daha Utara saat ini masih 

belum terkomputerisasi dengan baik karena masih menggunakan Microsoft 

Word dan Microsoft Excel untuk pencatatan dan penyajian datanya. Karena 

pengolahan dan penyimpanan datanya yang kurang terkomputerisasi 

mengakibatkan sulitnya dalam pembuatan laporan.  

Berikut adalah alur sistem yang sedang berjalan saat ini pada Kecamatan 

Daha Utara dapat dilihat pada flowchart dibawah ini : 
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Gambar 1.1 Flowchart Pengajuan Berkas Pemohon 

Alur pelayanan pengajuan berkas pada sistem lama di Kecamatan Daha Utara 

sebagai berikut: 

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Daha Utara dengan menyerahkan   

berkas seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

2. Kemudian Pegawai memproses berkas dan data yang di isi Pemohon untuk  

diinput kekomputer dan dibuku pencatatan administrasi, apabila data 

kurang lengkap maka Pegawai meminta kembali sampai data benar-benar 

telah lengkap. 

3. Jika semua data yang diperlukan sudah lengkap, kemudian data dicetak, 

ditanda tangani dan di beri Stempel untuk men-Sahkan bahwa surat tersebut 

sudah disetujui oleh Kecamatan Daha Utara. 

4. Setelah surat disahkan, surat bisa diserahkan ke pemohon yang 

bersangkutan. 

 

2. Rancangan Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan pada 

Kecamatan Daha Utara maka dapat diusulkan sistem baru dalam bentuk aplikasi 

atau program dengan menggunakan Web dengan fitur yang dapat menunjang 
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kinerja pegawai sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses 

pembuatan perizinan guna meningkatkan pelayanan kepada pemohon.  

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan 

yang mungkin terjadi pada sistem yang berjalan sebelumnya. Usulan sistem 

baru dapat dilihat pada rancangan flowmap dibawah ini : 

 
Gambar 1.2 Flowmap Sistem Usuran Baru 

Alur usulan sistem layanan perizinan pada sistem di Kecamatan Daha Utara adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemohon masuk kedalam sistem sesuai dengan akun masing-masing yang telah 

terdaftar. 

2. Apabila akun tidak sesuai maka akan kembali ke halaman login, jika sesuai 

maka login berhasil. 

3. Setelah berhasil login Pemohon bisa memilih jenis pelayanan perizinan atau 

surat yang ingin dibuat. 

4. Pemohon mengisi data sesuai dengan pelayanan yang dipilih. 

5. Setelah data diisi maka akan muncul informasi berkas apa saja yang diperlukan 

untuk membuat perizinan atau surat tersebut dan berkas dibawa ke kantor 

Kecamatan Daha Utara. 

6. Pegawai Kecamatan memverifikasi data dan berkas yang diserahkan pemohon.  

7. jika data sesuai kemudian surat dicetak lalu ditanda tangani oleh Camat atau 

yang berwenang lalu diberi Stempel. 

8. Surat selesai dan dapat diambil oleh Pemohon.  

Dalam sistem ini menggambarkan proses atau aktivitas layanan yang diberikan 

oleh sistem berdasarkan prosedur untuk melayani kebutuhan pengguna (user).  
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3. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Menyusun Laporan 

Berkala Tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan 

Daha Utara adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

4. Class Diagram 

 Rancangan Class Diagram pada Aplikasi Pelayanan Perizinan dan 

Menyusun Laporan Berkala Tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada 

Kantor Kecamatan Daha Utara adalah sebagai berikut :  
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Gambar 1. 2 Class Diagram Admin 
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Gambar 1. 3 Class Diagram Pemohon 
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Gambar 1. 4 Class Diagram Camat 

 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Register Pemohon 

 halaman untuk mendaftarkan akun pemohon terlebih dahulu agar 

mendapatkan akses ke halaman login. 
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Gambar 1.7 Tampilan Register Pemohon 

 

2. Tampilan Login Pemohon 

 halaman login dengan akun yang sudah didaftarkan agar  bisa mengakses 

halaman menu utama pemohon 

 
Gambar 1.8 Tampilan Login Pemohon 
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1. Tampilan Halaman Beranda Pemohon 

 halaman utama pemohon yang berisi informasi penting pelayanan 

 
Gambar 1.9 Tampilan Halaman Beranda Pemohon 

 

2. Tampilan Input Data Permohonan IMB 

halaman menambah data permohonan izin mendirikan bangunan 

 
Gambar 1.10 Tampilan Input Data Permohonan IMB 
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3. Tampilan Login Admin 

halaman ini merupakan akses masuk untuk admin atau pegawai ke dalam menu 

beranda admin. 

 
Gambar 1.11 Tampilan Login Admin 
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4. Tampilan Beranda Admin 

menampilkan informasi mengenai data pelayanan Kecamatan Daha Utara. 

Disini Admin memiliki akses penuh dalam manajemen data pada program. 

 
Gambar 1.12 Tampilan Beranda Admin 

 

5. Tampilan Input Data Pengguna 

menampilkan halaman untuk menambahkan data pengguna 

 
Gambar 1.13 Tampilan Input Data Pengguna 
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6. Tampilan Input Data Pegawai 

menampilkan halaman untuk menambahkan data pegawai 

 
Gambar 1.14 Tampilan Input Data Pegawai 

6. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Surat Permohonan IMB 

merupakan surat permohonan izin mendirikan bangunan atau perizinan yang 

diberikan kepala camat kepada pemilik bangunan sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
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Gambar 1.15 Surat Permohonan IMB 

2. Surat Persetujuan Jiran 

diperlukan saat kita mendirikan rumah yang ada kaitannya dengan lingkungan 

masyarakat sekitar. 
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Gambar 1.16 Surat Persetujuan Jiran 
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1. Laporan Data Pemohon 

merupakan laporan dari daftar data pemohon yang ada di kecamatan daha utara. 

 
Gambar 1.17 Laporan Data Pemohon 

2. Laporan Data Pegawai 

merupakan laporan dari daftar pegawai kecamatan daha utara. 

 
Gambar 1.18 Laporan Data Pegawai 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan 

Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Menyusun Laporan Berkala Tentang 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan Daha Utara Berbasis 

Web sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat meminimalisir kesalahan pada saat menginputkan data, dan 

apabila melakukan kesalahan maka akan mudah untuk memperbaiki datanya. 

2. Dalam Pengelolaan Pelayanan Perizinan dapat dijamin keamanannya karena 

tidak sembarang orang bisa masuk kesistemnya 

3. Dengan penambahan fitur backup database pegawai tidak perlu khawatir 

apabila data menjadi rusak atau hilang. 

4. Aplikasi ini dapat membantu para petugas kecamatan yang kesusahan saat 

mencari data pelayanan perizinan terdahulu apabila ingin melakukan pencarian 

data.  

5. Saat Camat memerlukan sebuah Laporan, Data dapat disajikan secara cepat, 

karena data sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

 Saran 

Berdasarkan pengujian Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Menyusun 

Laporan Berkala Tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Kantor 

Kecamatan Daha Utara Berbasis Web. Adapun saran yang ingin di sampaikan untuk 

pengembangan  yang telah dibuat, sebagai berikut : 

1. Karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan, diharapkan nantinya 

aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi berbasis mobile (multiplatform android 

dan IOS) . 

2. Diharapkan Pegawai atau Petugas yang diberi wewenang untuk menggunakan 

aplikasi ini benar-benar orang yang mengerti dan dapat memahami dengan baik 

tentang sistem tersebut. 
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