
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu institusi 

pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. 

Institusi Polri mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan, ketertiban 

masyarakat, serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

POLRI tersebar di tiap daerah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu 

Daerah Provinsi Riau. Di Provinsi Riau terdapat Kepolisian Daerah (POLDA) 

yang bernama Polda Riau, pada Polda Riau terdapat tiga jenis layanan kepada 

masyarakat yaitu lalu lintas, reskrim, dan intelkam yang di tugaskan kepada 

satuan kerja salah satunya yaitu Dit Intelkam Polda Riau. Dit Intelkam Polda Riau 

menyelenggarakan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

diantaranya yaitu perizinan pelayanan pengurusan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), dan Izin Keramaian. Pengurusan SKCK, dan izin keramaian 

ini dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dit Intelkam Polda Riau.  

SKCK adalah surat yang diterbitkan oleh POLRI yang dapat diberikan 

kepada orang yang belum pernah terlibat dalam tindakan kejahatan. Dalam 

pembuatan SKCK ada beberapa data pendukung yang membantu dalam 

pembuatan SKCK seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), rumus sidik jari, 

dan nomor Kartu Keluarga (KK). Sedangkan surat izin keramaian adalah izin 

yang diberikan kepada orang perorang, organisasi, atau kelompok dan panitia atas 

permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk 

kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan 

ilmiah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reggi Chandra Dewa selaku 

Bamin Giatmas bahwa permohonan penerbitan SKCK pada Dit Intelkam Polda 

Riau bisa mencapai 200 penerbitan perharinya dengan kategori high section yaitu 

jumlah bagian dengan penerbitan tertinggi dalam satu hari. Sedangkan untuk 
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pengurusan izin keramaian dalam pertahun dari Tahun 2016 pengurusan SKCK 

mencapai sebanyak 30.000 lembar. Diketahui bahwa ketika melakukan 

pengurusan pembuatan SKCK dan izin keramain, terlebih dahulu masyarakat 

membawa persyaratan sesuai dengan pengurusan izin yang dilakukan. Namun 

dalam pembuatan SKCK, masyarakat  terlebih dahulu mengambil sidik jari dan 

catatan rekomendasi diluar kantor Polda Riau, setelah itu petugas memeriksa 

persyaratan formulir yang diberikan oleh pemohon, kemudian pemohon mengisi 

formulir yang diberi oleh petugas, setelah itu petugas akan memeriksa apakah 

berkas yang diberikan oleh pemohon memenuhi syarat SKCK atau tidak, setelah 

itu petugas mencetak surat SKCK dan menyerahkannya ke admin untuk diberikan 

tanda tangan dan cap kemudian pemohon mendapatkan surat SKCK tersebut.  

Proses pembuatan SKCK serta izin keramaian pada Dit Intelkam Polda 

Riau, saat ini telah menggunakan database dalam penyimpanan datanya. Namun 

kelemahannya yaitu data lama pemohon akan hilang apabila belum dilakukannya 

perpanjangan oleh pemohon sebelum masa berlakunya habis. Hal ini disebabkan 

karena data lama yang tertimpa oleh data baru yang di-input-kan ke database. 

Selain itu, kendala lain yang terjadi ketika melakukan pengurusan SKCK 

dan izin keramaian yaitu adanya administrasi yang belum lengkap, dan terdapat 

perbedaan NIK didalam KK dan didalam KTP, sehingga Polda Riau tidak bisa 

meng-input data sebelum ada surat keterangan bahwasanya yang dipakai adalah 

NIK didalam KTP atau NIK yang ada didalam KK. 

Oleh karena itu, Dit Intelkam Polda Riau membutuhkan sistem yang 

berfungsi untuk menunjang kerja para staff pada bagian pembuatan SKCK dan 

surat izin keramaian di Dit Intelkam Polda Riau dalam melakukan permohonan 

pembuatan maupun perpanjangan SKCK dan surat izin keramaian, serta untuk 

mendukung kemajuan pelayanan yang terpadu, sehingga pemohon mendapatkan 

pelayanan yang lebih cepat dari pada yang sebelumnya.  

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Hendrajati pada Tahun 2013 

dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 

(SPKT) Pada Polrestabes Semarang, penelitian ini dapat membantu dalam 

meningkatkan pelayanan terhadap laporan masyarakat kepada kepolisian. Selain 
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itu, dengan adanya perangkat lunak SPKT dapat membantu kepolisian dalam 

proses penyimpanan surat seperti laporan kepolisian, laporan kehilangan, laporan 

izin keramaian, laporan pemberitahuan dan SKCK. Selain itu penelitian juga 

pernah dilakukan oleh Susiloatmadja, dkk pada Tahun 2010 dengan judul Sistem 

Informasi Pembuatan SKCK Dengan Pemodelan UML, dengan hasil uji coba 

yaitu: (1) sistem ini terhubung dengan database kriminalitas. (2) sistem ini dapat 

menyimpan seluruh data pembuatan SKCK yang terjadi setiap hari, baik 

pembuatan SKCK baru, maupun perpanjangan masa berlaku SKCK. (3) selain itu 

sistem ini dapat digunakan untuk pembuatan laporan adanya pembuatan SKCK 

dalam periode bulanan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil topik penelitian 

penulisan laporan tugas akhir dengan judul: “Sistem Informasi Sentra 

Pelayanan Masyarakat pada Dit Intelkam Polda Riau Berbasis Website”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang Sistem Informasi 

Sentra Pelayanan Masyarakat pada Dit Intelkam Polda Riau?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, batasan masalah dalam penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari empat yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan dan perpanjangan SKCK pada Dit Intelkam Polda Riau 

meliputi pelayanan SKCK, penginputan, penyimpanan, pencarian data 

pemohon SKCK dan penerbitan SKCK, serta layanan pembuatan Izin 

Keramaian.  

2. Pada sistem informasi ini disediakan tiga aktor yaitu pemohon, petugas, 

dan pimpinan.  

3. Sistem informasi ini dirancang dengan bahasa pemrograman PHP dengan 

MySQL sebagai database-nya. Sistem informasi sentra pelayanan 

masyarakat ini dirancang dengan metode Object Oriented Analysis 

Design (OOAD) dan menggunakan empat diagram Unifield Modelling 
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Language (UML) sebagai tools-nya yaitu use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System 

Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall yang hanya meliputi 

analisis, desain, pengodean, dan sampai pada tahap pengujian yang 

menggunakan  Blackbox. 

1.4 Tujuan 

Dengan melihat perumusan masalah dan batasan yang ada, maka 

didapatkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu:  

1. Merancang dan membangun sistem informasi sentra pelayanan SKCK dan 

izin keramaian untuk meningkatkan kinerja para staff pelayanan surat di 

bagian Dit Intelkam Polda Riau. 

2. Untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang ingin membuat SKCK, 

dan izin keramaian. Sehingga masyarakat pun akan merasa lebih mudah, 

nyaman, dan dapat menghemat waktu. 

1.5 Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 

bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam 

penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Dapat mempermudah melayani masyarakat dalam pembuatan SKCK, dan 

izin keramaian. 

2. Untuk mempermudah dan mempercepat jalannya kerja para staff bagian 

pembuatan SKCK, dan izin keramaian. Sehingga dapat menghemat waktu 

dan kenyamanan masyarakat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian Tugas Akhir ini: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan dasar-dasar tentang latar belakang pemilihan 

judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat Tugas Akhir 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran hasil akhir penelitian 

yang diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang 

dibuat yang direkomendasikan kepada pembaca. Tujuannya agar sistem 

informasi ini dapat diperbaharui dan dikembangkan lagi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literature penelitian, mulai dari buku, jurnal, dokumen 

peraturan, maupun artikel di internet. 

 


