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ABSTRAK  

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu instansi pemerintahan di Kota 

Banjarmasin, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan 

dalam Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

Pada bidang Kawasan permukiman, pengelolaan data kawasan permukiman kawasan permukiman 

kumuh belum terintegrasi ke sistem dan  belum ada  penyediaan informasi secara publik sebagai keterbukaan 

informasi bidang kawasan permukiman khususnya terkait kawasan permukiman kumuh dan rencana 

penanganannya.Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat aplikasi pengelolaan data 

yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data dan sebagai informasi publik, berbasis webgis sebagai 

informasi dalam bentuk data spasial atau peta terkait kawasan permukiman kumuh. 

Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang bersifat sistematis dan berurutan dalam 

membangun sistem. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan Visual Studio Code dan  PHP dengan 

Framework Laravel 8 sebagai bahasa pemogramannya serta Xammp dan Mysql sebagai databasenya, kemudian 

menggunakan leaflet untuk pembangunan fungsi Maps atau peta. 

Dengan adanya Aplikasi Pengelolaan Data Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Webgis Pada 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin ini diharapkan meningkatkan kualitas para 

pegawai/staff bidang kawasan permukiman dalam pengelolaan data kawasan permukiman kumuh menjadi 

mudah dan cepat serta pelayanan permintaan informasi atau data terkait permukiman kumuh yang tersaji 

dengan cepat dan akurat. 

.  
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ABSTRACT 

 

The Department of Housing and Settlements is one of the government agencies in the City of 

Banjarmasin which has the main task of carrying out regional household affairs and assistance in the fields of 

Housing, Settlements and Land. 

In the field of residential areas, data management is still not integrated into the system and the absence 

of the provision of public information as information disclosure in the housing sector, especially related to slum 

areas and plans for their management. From these problems, the idea did  arise to create a data management 

application that can facilitate data management and as public information based on webGIS as information in 

the form of data spatial or map relating to slum areas.  

The method used is a systematic and sequential waterfall method in building the system. In making this 

application using Visual Studio Code and PHP with the Laravel 8 Framework as the programming language and 

Xammp and Mysql as the database, then using leaflets for the construction of Maps or map functions. 

  With the Data Management Application Slum Settlement of WebGIS-Based at the Banjarmasin City 

Housing and Settlement Areas Service, it is expected to improve the quality of the employees/staff of this field 

to be in an easy and fast area management and to provide information or related data quickly and accurately. 

. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu instansi pemerintahan di kota 

Banjarmasin, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan 

dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan 

dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang 

berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari 

tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana 

sosial budaya masyarakat.  

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin khususnya pada bidang Kawasan 

permukiman, pengelolaan data kawasan permukiman terkait kawasan permukiman kumuh masih belum 

dilakukan secara maksimal karena belum terintegrasi ke sistem atau aplikasi dan juga informasi hanya di 

berikan kepada pihak pihak yang membutuhkan atau memerlukan informasi saja padahal penyediaan informasi 

secara publik tersebut penting sebagai keterbukaan informasi publik bidang kawasan permukiman khususnya 

terkait kawasan permukiman kumuh dan rencana penanganannya. Selain itu pemberian informasi juga 

memerlukan waktu untuk pencetakan ataupun pencarian data,  karena belum ada penyediaan informasi data 

secara online yang dapat di akses oleh publik mengenai kawasan permukiman kumuh tersebut.  Selain itu 

terdapat kendala pembuatan pemetaan dalam penentuan titik titik lokasi dan kegiatan kawasan serta belum ada 

penyediaan informasi pemetaan atau letak geografis dari kawasan permukiman kumuh sehingga secara tidak 

langsung berpengaruh dalam pengendalian kegiatan kawasan permukiman kumuh. 

Penelitian terkait yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah menurut Muhammad 

Akbar Alfiansyah (2019) dengan judul “Sistem Informasi Pendataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten 

Banyuasin Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Berbasis 

Website” Saat ini Dinas perumahan rakyat kawasan permukiman di bidang kawasan Permukiman kumuh masih 

menggunakan aplikasi sederhana yaitu Microsoft Excel untuk menyimpan data-data kawasan lokasi kumuh pada 

kota/kabupaten banyuasin. Bidang kawasan pemukiman dan penataan kawasan kumuh belum ada Website 

Pendataan Kawasan Kumuh Banyuasin untuk mempermudah operator kecamatan yang akan mendata kondisi 

kawasan, maka dari itu dibuatlah Sistem Informasi pendataan kawasan kumuh pada Kota/Kabupaten Banyuasin 

pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam bentuk Website, agar 

mempermudah operator dalam melakukan pendataan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang lokasi di mana saja yang termasuk dalam lokasi kawasan kumuh di kota/kabupaten banyuasin. 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dibuatlah suatu aplikasi yaitu: ”APLIKASI 

PENGELOLAAN DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS WEBGIS PADA DINAS 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN” 

 

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 dengan mengunjungi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Banjarmasin. 

2. Wawancara  
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung kepada kepala bidang 

kawasan permukiman dan juga para staff/pegawai yang bertugas dalam menangani kawasan 

permukiman kumuh sesuai dengan topik penelitian. 

3. Studi literatur 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendownload jurnal-jurnal, buku-buku, situs-

situs yang ada di internet dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan bidang kawasan permukiman 

mengenai kawasan permukiman kumuh. 

 



 

Dalam membangun aplikasi pengelolaan data kawasan permukiman kumuh pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan permukiman Kota Banjarmasin ini mengacu pada metode waterfall dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sistem yang Berjalan 

Berikut alur sistem yang sedang berjalan dapat dilihat pada flowmap dibawah ini :  

 

 
Gambar 1. 2 Flowmap Sistem Berjalan 

 

Penjelasan tentang alur flowmap diatas adalah sebagai berikut: 

1. Petugas melakukan survei lapangan. 

2. Petugas mengumpulkan data primer dan data peta. 

3. Petugas melaporkan data terkait Kawasan permukiman yang sudah di peroleh ke pegawai. 

4. Pegawai melakukan pengecekan data dan pemilahan data. 

5. Pegawai melakukan Pengolahan Data Kawasan Permukiman Kumuh 

6. Pegawai mencetak laporan. 

7. Kepala Bidang menerima laporan. 

8. Kepala Bidang melakukan pemeriksaan jika salah maka akan di kembalikan ke pagawai untuk dilakukan 

9. pengolahan data Kembali dan jika benar maka akan di setujui dan ditandatangani. 

10. Setelah laporan di setujui dan ditandatangani maka pegawai mengarsipkan laporan tersebut. 

 



 

 

2. Usulan Sistem Baru 

Berikut alur sistem usulan dapat dilihat pada flowmap dibawah ini: 

 
Gambar 1. 3 Flowmap Usulan Sistem 

Penjelasan tentang alur flowmap diatas adalah sebagai berikut: 

1.Pegawai 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, pegawai dapat mengelola data kawasan permukiman kumuh. 

4.Beberapa data yang sudah di kelola akan tampil juga di hamalan utama sistem sebagai informasi publik atau 

informasi yang dapat di ketahui oleh pengunjung. 

5.Pengunjung dapat memperoleh informasi dan beberapa data dan peta terkait kawasan permukiman kumuh 

pada halaman utama aplikasi tanpa melakukan login aplikasi. 

6.Semua rekap data serta pengelolaan data juga akan tampil pada halaman Admin setelah berhasil login. 

7.Data yang telah di kelola dan dilakukan pengolahan data oleh Pegawai maka akan menghasilkan laporan. 

 

3. Use Case Diagram 

 
Gambar 1. 4 Use Case Diagram 

 



 

4. Class Diagram 

 

 
Gambar 1. 5 Class Diagram 

 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Antarmuka SIG 

 
Gambar 1. 6 Antarmuka SIG 



 

 

2. Tampilan Antarmuka SIG Berdasarkan Kecamatan 

 
Gambar 1. 7 Antarmuka SIG Berdasarkan Kecamatan 

3. Tampilan Halaman Login 

 
Gambar 1. 8 Halaman Login 

4. Tampilan Antarmuka Dashboard 

 
Gambar 1. 9 Halaman Dashboard 



 

 

5. Tampilan Antarmuka Grafik Berdasarkan Kecamatan 

 
Gambar 1. 10 Halaman Grafik Berdasarkan Kecamatan 

6. Tampilan Antarmuka Input Lokasi Kumuh 

 
Gambar 1. 11 Halaman Input Lokasi Kumuh 

7. Tampilan Antarmuka Input Penerima Bantuan 

 
Gambar 1. 12 Halaman Input Penerima Bantuan 

 

 

 



 

8. Tampilan Antarmuka  Lokasi Kumuh 

 
Gambar 1. 13 Halaman Lokasi Kumuh 

9. Tampilan Antarmuka Penerima Bantuan 

 
Gambar 1. 14 Halaman Penerima Bantuan 

 

6. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Grafik Kawasan Kumuh Berdasarkan Kecamatan 

 
Gambar 1. 15 Laporan Grafik Berdasarkan Kecamatan 



 

2. Laporan Lokasi Kumuh 

 
Gambar 1. 16 Laporan Lokasi Kumuh 

3. Laporan Penerima Bantuan 

 
Gambar 1. 17 Laporan Penerima Bantuan 

4. Laporan Detail Penerima Bantuan 

 
Gambar 1. 18 Laporan Detail Penerima Bantuan



 

 

 
 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

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

menarik kesimpulan yaitu : 
1. Dengan dibuatnya aplikasi ini proses pengelolaan dan pengelompokkan data sehingga 

pencarian data juga menjadi lebih mudah dan menyajian laporan menjadi lebih cepat dan 

akurat. 

2. Informasi Geografis pada aplikasi ini menampilkan titik-titik lokasi Kawasan permukiman 

kumuh dan kegiatan perbaikan mencakup kota Banjarmasin, dengan adanya informasi 

geografis mengenai Kawasan permukiman kumuh disini memudahkan dalam mengetahui di 

mana saja Kawasan yang tergolong kumuh dan Kawasan yang dilakukan kegiatan perbaikan 

sehingga pemetaan Kawasan permukiman kumuh menjadi lebih jelas. 

3. Dengan adanya Aplikasi Pengelolaan Data Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Webgis 

ini menjadikan tersedianya informasi publik bidang Kawasan permukiman khususnya 

mengenai Kawasan permukiman kumuh. 

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. Harus adanya pemeliharaan berkala terhadap aplikasi pengelolaan data Kawasan 

Permukiman kumuh berbasis webgis yang dibuat agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

2. Perlu pengembangan aplikasi dengan sistem operasi Android. 

3. Pengelolaan data tidak hanya pada bidang Kawasan permukiman tetapi mencakup semua 

bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. 

4. Diharapkan juga aplikasi ini memiliki notifikasi, agar pendataan terbaru oleh pegawai bisa di 

ketahui oleh admin agar admin lebih cepat dapat memverifikasi data. 

5. Tampilan halaman utama aplikasi bisa di buat lebih baik dan menarik lagi. 
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