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ABSTRAK 

 

Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan dibentuk sebagai alat Negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Penegak hukum (gakkum) 

serta memberikan pelindung, Penganyoman dan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka 

terciptanya keamanan didalam daerah,terkait adanya aktivitas yang harmonis dengan media 

merupakan bagian dari  fungsi humas, khususnya sebagai alat pendukung atau media kerjasama 

untuk kepentingan   publikasi   mengenai   kegiatan   atau   program   kerja   humas. Aktivitas ini 

dilakukan demi kelancaran komunikasi humas dengan publik sebagai sasarannya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka digunakan suatu sistem berbasis web. 

Penggunaan sistem berbasis web dapat mengintegrasikan informasi yang dimiliki Kepolisian 

Daerah Polda Kalimantan Selatan dengan pihak terkait sehingga akan memudahkan masyarakat 

mendapatkan informasi serta pengelolaan data pada Bidang Humas Polda Kalsel sendiri. 

APLIKASI PENDOKUMENTASIAN PADA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT 

POLDA KALSEL adalah aplikasi pengelolaan informasi data  Pendokumentasian di Polda 

Kalimantan Selatan. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi-informasi yang 

ada di lingkungan Polda Kalsel, sehingga informasi dapat dikelola secara aman dan cepat. Sistem 

aplikasi ini juga dilengkapi dengan pencetak laporan otomatis sehingga memudahkan pekerjaan 

anggota di lingkungan Polda Kalsel.  

 

Kata Kunci: Aplikasi, Dokumentasi,Bid Humas, Web, Online,Polda Kalsel. 

 

 

ABSTRACT 

 

 The Regional Police of the South Kalimantan Regional Police was formed as an 
instrument of the State that plays a role in maintaining security and public order (kamtibmas), 
law enforcement (gakkum) and providing protection, campaigning and services for the 
community in order to create security in the area, related to activities that are harmonious with 
the media. part of the public relations function, particularly as a supporting tool or media for 
cooperation for the benefit of publications regarding public relations activities or work 
programs. This activity is carried out for the sake of smooth communication with the public as 
the target. 
 To solve the existing problems, a web-based system is used. The use of a web-based 
system can integrate information held by the South Kalimantan Regional Police with related 
parties so that it will make it easier for the public to obtain information and data management 
in the Public Relations Division of the South Kalimantan Regional Police. 
 DOCUMENTATION APPLICATION IN PUBLIC RELATIONS OF THE KALSEL POLDA is a 
documentation data information management application at Polda Kalimantan Selatan. With 
this application, it can integrate information within the South Kalimantan Regional Police, so 
that information can be managed safely and quickly. This application system is also equipped 
with an automatic report printer making it easier for members to work within the South 
Kalimantan Regional Police. 
 
Keywords: Application, Documentation, Public Relations Bid, Web, Online, Polda South 

Kalimantan 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, mempunyai peranan penting 

dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Polisi 

merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. 

Anggota dari Polisi merupakan anggota masyarakat, walaupun ada aspek yang memang 

berbeda dengan masyarakat umum. Keberadaan polisi sangat erat kaitannya dengan  masyarakat, 

karena masyarakat yang memiliki pengaruh  paling  besar  dan  merupakan  target  utama  dalam  

memberikan  pelayanan  kepada mereka. 

Polda Kalimantan Selatan sebagai penegak hukum, bekerja berdasarkan asas dan hukum 

yang berlaku. Polda Kalimantan Selatan mampu menjadi penjuru untuk mendorong dan 

membangun  kepercayaan masyarakat serta opini positif guna mewujudkan citra dan image  sesuai 

dengan visi dari Polda Kalimantan Selatan sendiri.  

Terlihat dari citra kepolisian yang dari waktu ke waktu semakin membaik namun tetap 

berwibawa dan tegas bersama esensi hukum yang keras dan memaksa yang mereka tegakkan. 

Adanya aktivitas yang harmonis dengan media merupakan bagian dari  fungsi humas, 

khususnya sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan   publikasi   mengenai   

kegiatan   atau   program   kerja   humas. Aktivitas ini dilakukan demi kelancaran komunikasi humas 

dengan publik sebagai sasarannya. 

Media interaktif  memberi peluang bagi pengguna untuk menentukan dan memilih 

informasi berita yang  diperlukannya, kebebasan semacam ini akan merombak tatanan sosial. 

Penyedia informasi menyediakan informasi berita terkini sebanyak-banyaknya, namun dengan  

sistem akses, pengguna dapat mengambil yang  diperlukannya saja. Keinginan  pengguna tidak lagi 

dijawab dengan produk massal, yaitu media massa bersifat searah yang sering menimbulkan 

kemubaziran informasi berita tersebut. Saat ini media massa masih di dominasi koran, majalah, 

ataupun surat kabar cetak lainnya yang menimbulkan biaya produksi lebih besar dan jangkauan 

penyampaian informasi yang lebih terbatas apabila dibandingkan dengan media massa dalam bentuk 

digital seperti website. 

Maka sangat perlu untuk dibuat suatu sistem informasi dengan tujuan supaya lebih efektif 

dan efisiensi dalam hal informasi mengenai Polda Kalimantan Selatan dengan mengembangkan 

metode penyampaian informasi media massa berupa berita online atau sering di sebut Portal News 

dengan mengangkat judul: “APLIKASI PENDOKUMENTASIAN PADA BIDANG HUBUNGAN 

MASYARAKAT POLDA KALSEL”  

Rumusan Masalah 

Belum ada aplikasi atau sistem yang menangani pendokumentasian dan 

pengadministrasian pada Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan, Pembuatan arsip pada 

pendokumentasian data yang tidak teroganisir dengan baik., Pemberian informasi kepada 

masyarakat masih sangat mini sehingga kurangnya interaksi oleh Bidhumas Polda Kalse terhadap 

masyarakat. 

Batasan Masalah 

 Hanya pada Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Selatan, Masalah yang 

dibahas hanya mencakup data pendokumentasian pada Bidang Hubungan Masyarakat Polda 

Kalimantan Selatan, Pembuatan aplikasi memnggunakan bahasa pemogramana PHP dan JavaScript, 

Data yang dibuat hanya pendokumentasian kegiatan,liputan,administrasi, dan pendokumentasian.. 



 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang Aplikasi Pendokumentasian Pada Bidang Hubungan Masyarakat 

Polda Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan pekerjaan anggota kepolisan atau admin dan memberikan 

kemudahaan dalam pembuatan laporan kepada kepala. 

Manfaat Penelitian  
 Memberikan kinerja Bidhumas Polda Kalsel yang maksimal dan terbaik, Dapat membantu dan 

mempermudah pengguna aplikasi dalam pendokumentasian, Memberikan sebuah solusi yang baik dalam 

pembuatan aplikasi dokumentasi pada Bidhumas Polda Kalsel, Mempermudah dalam penyampaian sebuah 

informasi kepada masyarakat. 

METODE  

 A.Teknik Pengumpulan Data 

 1.Wawancara 

  Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau 

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dianggap berkompeten dalam memberikan informasi, 

seperti pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Anggota Bidang Humas Polda Kal-Sel yang tugasnya 

berhubungan dengan  Pendokumentasian. 

  Melalui wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang permasalahan 

yang dibahas dan mengetahui keluhan dan harapan dengan sistem yang sedang berjalan. 

 2.Observasi 

  Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang 

diselidiki pada objek penelitian secara langsung, melakukan pengamatan langsung pada Bidang Humas 

Polda Kal-Sel. 

 3.Studi Pustaka dan Dokumentasi 

  Tahapan ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-

literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs situs di internet , 

dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

B.Metode Pengembangan Sistem 

 1.Requirement Gathering And Analysis 

  Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan data-data 

mengenai logistik dan inventaris secara lengkap kemudian dianalisis dan diidentifikasikan kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara detail untuk 

bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

 2.System Design 

  Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan mengenai sistem 

logistik dan inventaris pada UPPD   selesai dikumpulkan secara lengkap. 

 3.Implementation 

  Selanjutnya tahap implementation, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode 

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. 

4.Integration and Testing 

  Tahapan ini adalah penyatuan unit-unit program penyesuaian sistem  dengan data logistik dan 

inventri UPPD   yang sebelumnya telah dikumpulkan. Sistem kemudian diuji secara keseluruhan 

(system testing). 

 5.Deployment of Sistem 

  Tahapan ini dilakukan dengan cara mengoperasikan program dilingkungan Polda Kalsel 

UPPD agar sistem dapat beradaptasi dengan situasi sebenarnya. 

 6.Maintenance 

  Proses pemeliharaan apliasi logistik dan inventori yang sudah dibangun dengan cara 

menyesuaikan dan memperbaiki proses sistem yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi 

dilapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain 

itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh 

Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. PHP disebut bahasa pemrograman server side 

karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-

side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

  



 

Dokumentasi 
Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, 

pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta 

menyebarkannya kepada pengguna. 

Pemahaman lain tentang dokumentasi adalah sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. (maxmanroe, 2019) 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem atau prosedur yang berjalan selama ini di Humas Polda Kalsel masih menggunakan sistem manual yaitu  

dengan pencatatan pada pembukuan saja, juga dalam proses pendokumentasian masih menggunakan media cetak. 

Sistem yang sedang berjalan juga menyulitkan bagi anggota berinteraksi langsung ke masyarakat untuk 

mendapatkan informasi. Selain itu proses yang ada belum mampu membuat laporan otomatis sehingga membuat 

Anggota Bidang Hubungan Masyarakat kesulitan dalam hal pelaporan terutama ketika laporan diperlukan secara 

mendadak. 

 
Gambar 1. 1 Flowchart Sistem 

Usulan Sistem Baru 
Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk aplikasi pendokuumentasian pada Bidang Humas Polda 

Kal-Sel maka dapat diusulkan sistem baru untuk memperlancar pekerjaan anggota dalam proses pembuatan 

laporan terhadap pimpinan agar lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap 

dibawah ini : 



 

 
Gambar 1. 2 Flowmap Sistem 

1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Data 

1. Login ke dalam sistem 

2. Mengelola data berita 

3. Mengelola data artikel 

4. Mengelola data gallery foto 

5. Mengelola data personil 

6. Mengelola data administrasi 

7. Mengelola data keuangan 

8. Mengelola data pendokumentasian 

9. Mengelola data kemitraan  

10. Mencetak laporan kemintraan 

11. Mencetak laporan personil 

12. Mencetak laporan keuangan 

13. Mencetak laporan adminitrasi 

14. Mencetak laporan penerangan satuan 

15. Mencetak laporan peliputan   

16. Mencetak laporan dokumentasi 

17. Mencetak laporan berita 

18. Mencetak laporan artikel 

19. Mencetak laporan komentar 

20. Melakukan Log out. 

Kebutuhan Fungsional 

1. Mengelola otoritas password, yaitu password yang dimasukan oleh Anggota/usuer benar, dan 

selanjutnya memilih menu untuk melakukan aktifitas pekerjaan. 

2. Mengelola data agar memudahkan dalam pemberian informasi. 

3. Mengelola data pembertiaan dan administrasi kantor untuk mempercepat pekerjaan anggota. 

4. Mengelola data personil atau anggota agar lebih memudahklan dalam pembuatan laporan anggota. 



 

5. Mengelola administrasi dalam satuan sehingga mempermudah pembagian informasi antar personil. 

6. Mengelola laporan secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu untuk efisiensi pembuat laporan untuk 

pelaporan kepada Bapak Kabid Humas Polda Kal-Sel. 

 

Diagram Konteks 

Diagram konteks ini merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan keseluruhan input ke 

sistem ataupun output dari sitem. 

 
  

Gambar 1. 3 Diagram Konteks Sistem 

DFD 

DFD ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang 

dikembangkan secara logika. Dari hasil peneliti yang dilakukan, perancangan DFD Level 0 pada aplikasi 

logistik pada UPPD. Diagram DFD ini sebagai alur sistem usulan yang di olah oleh peneliti untuk perancangan 

sistem baru.  

 
Gambar 1. 4 DFD Level 0 Sistem 



 

 
Gambar 1. 5 DFD Level 1 Sistem

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Mempermudah personil untuk mengelola data seperti data personil, data artikel,administrasi, 

pengeluaran, pemasukan, kemintraan, pen satuan, pen umum, pul fodok,koemntar, artikel galery dan 

video juga . 

2. Mempermudah integrasi informasi antara Polda Kalsel dan Masyarakat dengan memberikan  fitur 

komentar dan aduan pada sistem yang di buat. 

3. Mempermudah petugas dalam mengelola data yang akan tersimpan dengan baik dalam database secara 

komputerisasi dan mempercepat proses pencarian data-data lama apabila diperlukan. 

4. Memudahkan petugas dalam pembuatan laporan/report seperti laporan data Personil, Pemasukan, 

Pengeluaran, Kemitraan, Berita, Artikel, Administrasi, Pen-Satuan, Peliputan, Galery Foto, Galery 

Video,Aduan.. 

Saran 

Sistem yang ada belum dapat mencakup keseluruhan sistem yang berkenaan dengan dengan Budang Hubungan 

Masyarakat Polda Kal-Sel. Sehingga disarankan agar sistem lebih diperluas sehingga dapat mencakup persoalan 

mengenai Bidang-bidang yang ada pada Bid Humas Polda Kal-Sel. 

Sistem disarankan agar dikembangkan menjadi berbasis android agar Personil atau User bebas menggunakan 

aplikasi ini dari mana saja dengan efektif. 

Bisa Ditambahkan lagi scurity system  yang dapat menjaga kemaman data penokumentasian seperti tidak 

sembarangan orang ynag dapat berkomentar atau melakukan aduan pada sistem 
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