
BAB I 

PENDAHULUHAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi adalah hal yang tengah berkembang pesat di Negara 

Indonesia. Disadari atau tidak, teknologi informasi telah mengubah cara kerja 

disegala bidang menjadi lebih efisien, praktis dan dinamis. Perkembangan ini juga 

memiliki pengaruh yang cukup besar bagi suatu perusahaan atau organisasi, 

karena dengan meningkatkan teknologi informasi yang ada pada suatu perusahaan 

atau organisasi, maka hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi 

tersebut dapat tercapai. 

Menurut Perki No. 01 Tahun 2013 Komisi Informasi Publik (KIP) 

merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya 

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan 

sengketa informasi publik melalui mediasi ajudikasi dan nonlitigasi. Indonesia 

memiliki 32 provinsi dan setiap lembaga KIP yang tersebar disetiap provinsi. KIP 

Provinsi Riau berada di pusat Kota Pekanbaru, dengan cakupan wilayah kerja 

yang sangat luas yaitu seluruh Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Riau. 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Gunawan 

Lubis, SH, sebagai staf KIP menerima pengaduan sengketa dalam 3 tahun terakhir 

berjumlah 146 kasus dari berbagai Daerah di Provinsi Riau. 

Saat ini alur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 

publik melibatkan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) yang berperan dalam mengklarifikasi jenis sengketa 

serta KIP yang melakukan pengelolaan penyelesaian sengketa. Hal ini tentu 

menjadi keluhan bagi publik karena harus mendatangi dan mengikuti prosedur 

yang rumit dari kedua lembaga tersebut. Dengan demikian tentu akan menyita 

banyak waktu dan biaya dalam proses permohonan penyelesaian sengketa. 
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Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi berbasis web guna 

mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan pengelolaan sengketa, 

sehingga tidak perlu lagi mendatangi dan mengikuti prosedur dari kedua lembaga 

tersebut. Keberadaan sistem informasi ini diharapkan bisa mengoptimalkan waktu 

disetiap pengelolaan sengketa informasi. 

Penelitian tentang Pencatatan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara 

pernah dilakukan oleh Donjones Elfer Funay (2014). Penelitian yang membahas 

sistem pencatatan penanganan sengketa konflik dan perkara berbasis web ini 

memudahkan Kantor Pertahanan Kabupaten Grobogan melakukan pencatatan 

penanganan sengketa konflik dan perkara. Dalam merancang sistem pencatatan 

penanganan sengketa konflik dan perkara berbasis web ini dimodelkan dengan 

Unfield Modeling Language (UML) meliputi use case diagram, activity diagram, 

class diagram dan sequence diagram. Hasil akhir dari penelitian ini adalah 

rancangan dan implementasi sistem pencatatan penanganan sengketa konflik dan 

perkara berbasis web pada Kantor pertahanan Kabupaten Grobogan dapat 

memberikan informasi tentang proses penanganan dari keseluruhan data 

pengaduan yang telah ditangani oleh setiap seksi atau bagian, maupun tim peneliti 

pada Kantor pertahanan Kabupaten Grobogan. Sistem pencatatan penanganan 

sengketa konflik dan perkara berbasis web dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan MySQL sebagai database dengan pemodelan yang 

diterapkan adalah prototype. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta masalah-

masalah yang ditemukan penulis dilapangan, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian dengan judul 

Rancang bangun sistem informasi pengelolaan sengketa pada Komisi Informasi 

Publik Provinsi Riau berbasis web. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan 

sengketa pada Komisi Informasi Publik Provinsi Riau berbasis web. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, maka dibuatlah 4 batasan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan sistem menggunakan pendekatan waterfall. 

2. Analisis dan perancangan menggunakan Object Oriented Analisyst and 

Design (OOAD) dengan tools 4 buah diagram Unified Modeling Language 

(UML), yaitu: (1) use case diagram; (2) activity diagram; (3) sequence 

diagram; dan (4) class diagram. 

3. Jenis sengketa yang diteliti hanyalah jenis sengketa yang bersifat terbuka 

seperti, informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan permintaan 

informasi publik. 

4. Sistem yang dibangun memiliki fitur pengaduan sengketa, cetak berkas, 

aturan, informasi alur pengaduan, berita, proses penyelesaian dan laporan. 

5. Pemakai sistem dalam proses pengelolaan sengketa berbasis web ini 

adalah pemohon, admin, dan pimpinan. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang sistem informasi pengelolaan sengketa dan mengetahui hasil 

rekapikulasi permohonan sengketa.  

2. Membantu pemohon dalam mengadukan permohonan dan memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan KIP. 
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1.5 Manfaat 

Dari beberapa permasalahan yang ada sebelumnya, maka didapat manfaat 

penelitan sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah pemohon dalam melakukan permohonan informasi 

sengketa. 

2. Dapat memberikan informasi pelaporan kepada pimpinan dan pemohon. 

3. Dapat memudahkan KIP dalam membuat laporan yang lebih efektif. 

4. Dapat mempermudah pimpinan dalam memverifikasi jenis pengaduan 

pemohon. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yaitu: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Akhir dan 

sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

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 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan melakukan 

perancangan terhadap sistem informasi pengelolaan sengketa berbasis 

web pada KIP Provinsi Riau yang akan dikembangkan. 
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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 pada KIP Provinsi Riau. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem informasi 

pengelolaan sengketa berbasis web pada KIP Provinsi Riau yang dibuat 

ini dapat dikembangkan lagi. 

 


