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2.1 Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. 

Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan 

menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada 

baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). 

Jadi dapat disimpulkan rancang bangun sistem merupakan kegiatan 

menterjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang ada. 

2.1.1 Konsep Sistem Informasi 

Sistem merupakan kumpulan komponen atau variabel yang berinteraksi 

dan terorganisir. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 

komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung 

satu sama lain dan terpadu. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian sistem atau 

subsistem. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang 

lebih lagi atau terdiri dari komponen-komponen pendukung sistem itu sendiri 

(Sutabri, 2005). 

Pengertian sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen. Pendekatan prosedur sistem dapat didefinisikan kumpulan 

dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan 

pendekatan komponen sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Sutabri dan Jogiyanto, 2005). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan dari unsur, 

komponen ataupun variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau 

diinterprestasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai 

informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan, 

maka informasi menjadi tidak diperlukan. Sumber informasi adalah data, data 

merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu 

kesatuan yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang masih mentah sehingga 

perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi (Sutabri, 2005). 

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga 

hal, yaitu akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeliness) dan relevan 

(relevance), tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Jogiyanto, 2005). 

1. Akurat  

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau 

merusak informasi tersebut. 

2. Tepat pada Waktunya 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi 

yang telah usang atau kadaluarsa tidak akan mempunyai nilai lagi, karena 

informasi merupakan landasan didalam pengambilan keputusan. Apabila 

pengambilan keputusan tersebut terlambat, maka akan berakibat fatal 

untuk organisasi. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus 

cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-

teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. 

3. Relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya bermanfaat bagi 

yang membutuhkannya. 

2.1.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
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operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu 

organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi 

semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini 

menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan 

informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan 

sistem lainnya (Jogiyanto, 2005). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah 

suatu sistem yang dibutuhkan dalam mengolah transaksi-transaksi yang bersifat 

manajerial yang membutuhkan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, 

manusia dan teknologi dalam pembuatan laporan-laporan. 

Kegiatan yang terdapat pada sistem informasi digambarkan pada Gambar 

2.1 

Input Proses

Penyimpanan

Output

Kontrol

 

Gambar 2.1 Kegiatan Sistem Informasi 

1. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang akan 

diproses. 

2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 

menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 

3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas. 

4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 

Kontrol, suatu aktifitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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2.1.4 Komponen Sistem Informasi 

Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan 

mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya (Jogiyanto, 2005).  

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sistem informasi terdiri dari 

komponen-komponen yaitu: 

1. Blok Masukan  

Mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi, termasuk metode-

metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang 

dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok model 

Terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasisdata dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran  

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi 

Merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi. Teknologi terdiri 

dari 3 bagian utama yaitu teknisi (brainware), perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware). Teknisi dapat berupa orang-orang yang 

mengetahui teknologi dan membuatnya beroperasi. Misalnya teknisi 

adalah operator komputer, pemogram, operator pengolah data, spesialis 

telekomunikasi, analis sistem, penyimpanan data dan lain sebagainya. 

5. Blok Basisdata 

Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasinya. Data didalam basisdata perlu 

diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan 

berkualitas. 
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6. Blok Kendali 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa 

hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi 

kesalahan dapat langsung diatasi. 

Dalam suatu sistem informasi yang berbasis komputer terdapat elemen-

elemen sebagai berikut: 

1. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik seperti 

komputer dan printer. 

2. Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan intruksi yang 

memungkinkan perangkat keras memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

5. Basisdata (database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber (Resources) dipakai secara bersama atau diakses 

oleh sejumlah pemakai. 

2.2 Pengelolaan  Sengketa Informasi  

2.2.1 Tinjauan Tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa 

Dalam arti luas, sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perebutan antara 

pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu objek. Sementara itu, dalam arti 

sempit, sengketa berarti hanya perkara yang diselesaikan di pengadilan. Dalam 

kepustakaan dapat ditemukan berbagai bentuk penyelesaian sengketa dengan 

karakternya masing-masing antara lain: 

1. Proses ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik 

antara para pihak didalam persidangan yang diputus oleh KIP. 

2. Proses mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para 

pihak melalui bantuan mediator KIP. 
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3. Proses nonlitigasi adalah menyelesaikan masalah diluar pengadilan. Jalur 

ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara 

diluar pengadilan ini akui dalam perundangan di Indonesia. Kekuasaan 

kehakiman disebutkan “penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar 

perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan (Pasal 3 UU 

No. 14 Tahun 1970). 

Jadi dapat disimpulkan pengelolaan sengketa informasi adalah serangkaian 

usaha yang bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang di inginkan 

dengan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 

Dalam peraturan No. 01 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian 

sengketa informasi publik sebagai berikut: 

1. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

2. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan 

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja 

Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan luar 

Negeri. 

3. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan 

publik dengan pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik 

yang berkaitan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi 

publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disebut 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, 
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pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di badan publik 

dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID. 

5. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya 

disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan 

oleh pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP sesuai 

dengan peraturan ini. 

6. Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut 

pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang 

mengajukan permohonan kepada KIP. 

2.2.2 Jenis-Jenis Sengketa Terbuka 

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 

a. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara 

berkala. 

b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan 

cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 

mudah dipahami. 

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 

a. Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi 

yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak dan ketertiban 

umum. 

b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan 

cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 

mudah dipahami. 

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, 

tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbanganya. 

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. 

d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran 

tahunan badan publik. 

e. Perjanjiaan badan publik dengan pihak ketiga. 
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f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum. 

g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan 

masyarakat. 

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. 

4. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan informasi publik yang 

tidak tercantum dalam klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala, secara serta merta, tersedia setiap saat dan 

informasi yang dikecualikan. 

2.3 Waterfall 

Waterfall merupakan salah satu model proses perangkat lunak yang 

mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi dan 

evolusi dengan mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda 

seperti analisis definisi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi 

dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan 

(Sommerville, 2011). 

Fase-fase dalam model waterfall menurut referensi Sommerville terdapat 

pada Gambar 2.2 

Requirements 

Analysis and 

Defenition

Sistem and 

Sotware Design

Implementation 

and Unit Testing

Integration and 

Sistem Testing

Operation and 

Maintenace

 

Gambar 2.2 Model Waterfall 

(Sumber: Sommerville, 2011) 

 



14 

 

1. Requirements Analysis and Definition 

Proses mengumpulkan informasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak 

melalui konsultasi dengan user system. Proses ini mendefinisikan secara 

rinci mengenai fungsi-fungsi, batasan dan tujuan dari perangkat lunak 

sebagai spesifikasi sistem yang akan dibuat. 

2. System and Software Design 

Proses perangcangan sistem difokuskan pada empat atribut, yaitu struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan detail 

(algoritma) prosedural. 

3. Implementation and Unit Testing 

Pata tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 

program atau unit program. Kemudian pengujian unit melibatkan 

verifikasi bahwa setiap unit program telah memenuhi spesifikasinya. 

4. Intergration and System Testing 

Unit program diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan sistem dan 

kemudian dilakukan pengujian. Dengan kata lain, pengujian ini ditujukan 

untuk menguji keterhubungan dari tiap-tiap fungsi perangkat lunak untuk 

menjamin bahwa persyaratan sistem selesai dilakukan. 

5. Operation and Maintenance 

Pada proses ini dilakukan penguji cobaan, tujuan dari proses ini adalah 

mengurangi kesalahan yang ada pada aplikasi yang dibuat dan sesuai 

dengan kebutuhan. 

2.4 Metode System Development Life Cycle (SDLC) 

Metodologi pengembangan sistem informasi berarti suatu metode yang 

digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer. 

Metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan 

sistem System Development Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan metodologi 

klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan menggunakan 

sistem informasi. Metode ini menggunakan pendekatan sistem yang disebut 

pendekatan air terjun (waterfall approach), yang menggunakan beberapa tahapan 
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dalam mengembangkan sistem (Supriyanto, dikutip oleh Bagus dan Adnyana, 

2007). 

Adapun tahapan dalam System Development Life Cycle (SDLC) sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Sistem (System Planning). Tahap perencanaan adalah 

tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan 

kebutuhan-kebutuhan sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, 

metode (teknik dan operasi), dan anggaran yang sifatnya masih umum 

(belum detail/rinci). 

2. Tahap Analisis Sistem (System Analysis). Tahap analisis sistem adalah 

tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang 

sistem yang baru atau diperbarui. 

3. Tahap Perancangan/Desain Sistem (System Design). Tahap desain sistem 

adalah tahap setelah analisis sistem yang menentukan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Desain sistem dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu desain sistem umum dan desain sistem terinci. 

4. Tahap Penerapan/Implementasi Sistem (System Implementation). Tahap 

implementasi atau penerapan adalah tahap dimana desain sistem dibentuk 

menjadi suatu kode (program) yang siap untuk dioperasikan. 

5. Tahap Pemeliharaan/Perawatan Sistem. Tahap pemeliharaan/perawatan 

sistem merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap implementasi yang 

meliputi penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan sistem, perbaikan 

sistem dan peningkatan sistem. 

2.5 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

2.5.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

OOA adalah metode analisis yang memeriksa permintaan 

(syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. OOA 

mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannnya atau mengobservasi 

permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya 

analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari 



16 

 

semua pihak yang berkepentingan misalnya: klien, develover, pakar, dan lain-lain 

(Sugiarti, 2012).  

Objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap objek-objek pada sistem yang 

bersangkutan. Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi, satuan informasi, 

gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks representasi 

dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. Adapun aktifitas utama 

dari OOA adalah (1) menganalisis masalah domain; (2) menjelaskan sistem 

proses; (3) mengidentifikasi objek; (4) menentukan atribut; (5) mengidentifikasi 

operasi; dan (6) komunikasi objek (Kadir, 2013). 

2.5.2  Object Oriented Design (OOD) 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang 

didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Adapun proses 

pada OOD meliputi (1) mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan 

sistem; (2) mendesain arsitektur sistem; (3) identifikasi objek sistem utama; (4) 

mengembangkan model desain; serta (5) menentukan interface objek (Sugiarti, 

2012). 

2.6 Unified Modeling Language (UML) 

Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa UML adalah alat bantu 

analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek (Nugroho, 2005). 

2.6.1 Pengenalan UML 

Pada perkembangan perangkat lunak diperlukan bahasa yang digunakan 

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya 

standarisasi agar orang diberbagai Negara dapat mengerti pemodelan perangkat 

lunak. Banyak orang yang telah membuat bahasa pemodelan pembangunan 

perangkat lunak sesuai dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada 

saat itu, misalnya sempat berkembang dan digunakan oleh banyak pihak adalah 

DFD untuk memodelkan perangkat lunak yang menggunkan pemrograman 

prosedural atau stuktural, kemudian juga ada State Transition Diagram (STD) 

yang digunakan untuk memodelkan sistem real time (waktu nyata). 
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Perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah sebuah 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek seperti 

UML. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 

menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem 

perangkat lunak (Rosa dan Salahuddin, 2011). 

2.6.2 Sejarah UML 

Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan 

dikenal dengan Simula-67 yang dikembangkan pada Tahun 1967. Bahasa 

pemrograman ini kurang berkembang dan dikembangkan lebih lanjut, namun 

dengan kemunculannya telah memberikan sumbangan yang besar pada developer 

pengembang bahasa pemrograman berorientasi objek selanjutnya (Rosa dan 

Salahuddin, 2011). 

2.6.3 Tujuan UML 

Tujuan utama UML diantaranya untuk:  

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang expresive dan siap pakai 

untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern notasi dalam UML. 
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Dalam UML terdapar notasi yang dapat digunakan seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Notasi dalam UML 

(Sumber: Rosa dan Salahuddin, 2011) 

2.6.4 Diagram Use case (Use case Diagram) 

Menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, 

peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. 

Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. Pelajari setiap 

penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Use case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3  Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor. 

Sumber: Sholiq (2006) 
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2.6.5 Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use 

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar 

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang 

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang 

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang 

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. 

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini 

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. Pelajari setiap 

penjelasan simbol activity diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling berinteraksi 

satu sama lain. 

2  Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan. 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6  Control Flow Arus aktivitas. 

7 
 

Receive Tanda Penerimaan. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.6.6 Diagram Sekuensial (Sequence Diagram) 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. Pelajari setiap penjelasan simbol sequence diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Lifeline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

4 
 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan 

suatu aksi. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.6.7 Diagram Kelas (Class Diagram) 

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem (Sholid, 2006). 

Pelajari setiap penjelasan simbol class diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Generalization 

Hubungan objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atas objek induk. 
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Tabel 2.4 Class Diagram (Lanjutan). 

No Gambar Nama Keterangan 

2 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

3  Dependency 

Hubungan perubahan yang terjadi pada 

elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung 

pada elemen yang tidak mandiri. 

4  Association 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.7 Website (WEB) 

Web merupakan layanan beralamat World Wide Web (WWW) yang 

digunakan pemakai komputer dengan koneksi internet. Web pada awalnya adalah 

ruang informasi dalam internet, dengan menggunakan teknologi hypertext, 

pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang 

disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web (Sidik, 

2012). 

Web saat ini menjadi standar interface pada layanan di internet, digunakan 

sebagai penyedia informasi, untuk komunikasi bisnis diperusahaan dan instansi 

pemerintahan. Adapun beberapa alasan web diadopsi perusahaan sebagai strategi 

informasi adalah sebagai berikut: (Sidik, 2012). 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3. Informasi mudah distribusikan. 

4. Multi platform, informasi dapat disajikan pada seluruh browser web setiap 

sistem operasi yang ada, karena adanya standar dokumen berbagai tipe 

data dapat disajikan. 
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2.8 Basisdata 

Basisdata merupakan metode pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi 

basisdata dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai 

pendekatan berbasis berkas (Kadir, 2003). 

Data berarti reprentasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti 

manusia (siswa, pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dan sebagainya. Data yang telah direkam dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Basisdata sendiri dapat 

diartikan dalam sejumlah sudut pandang seperti: (Kadir, 2003). 

1. Himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan dan terorganisasi 

sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan 

mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file/ tabel/ arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media elektronis. 

Tujuan utama dalam pengelolaan data kedalam sebuah basisdata adalah 

untuk menemukan kembali data yang dicari dengan mudah dan cepat. 

Pemanfaatan basisdata untuk pengolahan data dilakukan untuk memenuhi 

sejumlah tujuan objektif seperti berikut  (1) Kecepatan dan kemudahan (speed); 

(2) Efisiensi ruang penyimpanan (space); (3) Keakuratan (accuracy); (4) 

Ketersediaan (availability); (5) Kelengkapan (completeness); (6) Keamanan 

(security); (7) Kebersamaan pemakai (sharability) (Kadir, 2003). 

2.8.1 MySQL 

My Struktur Query Language (MySQL) atau dibaca mai-se-kuel adalah 

sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya siapa saja 

boleh mengunakan dan tidak dicekal. Mengatakan MySQL sebenarnya produk 

yang berjalan pada platform linux. Karena sifatnya yang open source, dia dapat 

dijalankan pada semua platform baik windows maupun linux. Selain itu, MySQL 
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juga merupakan program pengakses untuk aplikasi multi user (banyak pengguna). 

Saat ini database MySQL telah digunakan hampir oleh semua pemrogram 

database (Nugroho, 2004). 

MySQL tergolong sebagai Database Management System (DBMS). 

Perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengelolah data dengan cara yang sangat 

fleksibel dan cepat. Dalam penjelasannya menyebutkan aktivitas apa saja yang 

terdapat dalam MySQL. Berikut ini adalah sejumlah aktivitas yang terkait dengan 

data didukung oleh perangkat lunak tersebut (Kadir, 2010). 

1. Menyimpan data dalam tabel. 

2. Menghapus data dalam tabel. 

3. Mengubah data dalam tabel. 

4. Mengambil data yang tersimapan dalam tabel. 

5. Memungkinkan untuk melakukan pengaturan hak akses terhadap data. 

Kelebihan lain MySQL adalah menggunakan bahasa Query standar yang 

dimiliki oleh Struktur Query Language (SQL). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang berstruktur yang telah distandarkan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, SQL Server dan lain-lain. 

Sebagai sebuah program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri 

tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL dapat didukung oleh 

hampir semua program aplikasi baik yang open source seperti PHP maupun yang 

tidak, yang ada pada platform windows seperti Visual Basic, Delphi, dan lainnya. 

Program-program yang menggunakan bahasa SQL antara lain: 

1. MySQL. 

2. Posgres SQL. 

3. Oracle. 

4. SQL Server 97, 2000. 

5. Interbase. 

Program-program aplikasi pendukung MySQL antara lain: 

1. Page Hipertext Preprosesor (PHP). 

2. Visual Delphi dan Visual Basic. 
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2.8.2 Apache 

Server HTTP apache atau Server Web/WWW apache adalah server web 

yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft 

Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) untuk melayani dan 

menjalankan fungsi situs web tanpa koneksi internet (Sidik, 2012). 

Apache telah memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang 

dapat dikonfigurasi, autentikasi basisdata menggunakan antarmuka pengguna 

berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. 

Apache merupakan perangkat lunak sumber lisensi terbuka (open source) yang 

dikembangkan oleh komunitas terbuka dari pengembang-pengembang dibawah 

naungan Apache Software Foundation (Kadir, 2013). 

2.8.3 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML adalah suatu sistem untuk menambahkan dokumen dengan tabel 

yang menandakan bagaimana teks di dokumen harus disajikan dan bagaimana 

dokumen dihubungkan bersama-sama. HTML dikembangkan oleh pengembang-

pengembang skala internasional yang tergabung kedalam organisasi World Wide 

Web Consortium (W3C) untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan 

standar kepentingan bersama yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini 

organisasi standar yang utama untuk HTTP dan HTML (Sulhan, 2006).  

  Adapun fungsi HTML yang bisa diimplementasikan adalah sebagai 

berikut: (Kadir, 2003). 

1. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content).  

2. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang bisa 

digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online diseluruh dunia. 

3. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan java applet 

dalam dokumen HTML. 

2.8.4  PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa standar yang digunakan dalam dunia website. PHP 

adalah bahasa pemograman yang berbentuk script yang diletakkan didalam web 

server. PHP diciptakan dari ide Rasmus Lerdof yang membuat sebuah script perl. 
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Script tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai program untuk 

dirinya sendiri.  

PHP telah diciptakan terutama untuk kegunaan web dan boleh 

menghubungkan guery database dan menggunkan simple task yang boleh 

diluruskan dengan 3 atau 4 baris kode saja. PHP adalah bahasa programing yang 

baru dibangun sekitar Tahun 1994 atau 1995. Malah penggunanya masih baru di 

Malaysia dan sedang meningkat popular kegunaanya. PHP sebenarnya merupakan 

program yang berjalan pada platform linux sehingga program ini menjadi 

freeware. Selanjutnyan PHP mengalami perkembangan yakni dibuat dalam versi 

windows. Script murni PHP dapat anda dapatkan pada alamat www.php.net, 

disana anda mendapatkan script-script PHP secara gratis mulai dari awal sampai 

dengan akhir. 

Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP namun 

fungsi PHP yang paling utama adalah untuk menghubungkan database dengan 

web.  PHP membuat aplikasi web yang terkoneksi ke database menjadi sangat 

mudah. Sistem database yang telah didukung oleh PHP adalah: 

1. Oracle. 

2. Sybase. 

3. MySQL. 

4. Solid. 

5. Generic ODBC. 

6. Postgres SQL. 

PHP juga mendukung komunikasi dengan lainnya melalui protokol IMAP, 

SNMP, NNTP, dan POP3 atau HTP. 

2.8.5 Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam 

sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan 

bahasa pemograman. CSS umumnya dipakai untuk membuat format tampilan 

halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML (Kadir, 2013). 

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, 

warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, 

http://www.php.net/
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spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan 

parameter lainnya. CSS memungkinkan untuk menampilkan halaman yang sama 

dengan format yang berbeda (Kadir, 2013). 

2.8.6 Javascript (js) 

Javascript merupakan bahasa pemrograman khusus untuk halaman web 

agar halaman web menjadi lebih hidup . Javascript yang tertulis dalam sebuah 

halaman web dapat mengetahui dan merespon perintah pemakai seperti gerakan 

mouse, input form, dan navigasi halaman HTML (Kadir, 2013). 

Javascript mampu menginterpretasikan teks yang dituliskan pada halaman 

HTML dan memberikan tampilan teks dialog penolakan apabila teks yang 

dituliskan salah. Javascript juga mampu mengeksekusi perintah seperti 

memainkan file suara, mengeksekusi sebuah applet atau berkomunikasi dengan 

“plug-in” lain sebagai respon terhadap dibukanya sebuah halaman web atau 

penutupan halaman tersebut oleh pengguna (Kadir, 2013). 

2.8.7 jQuery 

jQuery merupakan framework atau cara baru dalam penulisan kode 

javascript untuk optimasi atau meringkaskan cara penulisan library javasript. 

jQuery digunakan untuk mempercepat pemindahan dokumen HTML, penanganan 

event (event handling), pembuatan animasi didalam web, dan interaksi AJAX 

untuk pengembangan web yang modern dan cepat (Kadir, 2013). 

jQuery didukung lisensi terbuka (open source) dengan ukuran yang cukup 

kecil sebesar 56 KB, sehingga penggunaannya jauh jauh lebih cepat dan mudah 

dibandingkan menggunakan javascript konvensional (Kadir, 2013). 

2.8.8 Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework HTML dan CSS yang menyediakan 

kumpulan komponen-komponen antarmuka dasar pada web yang telah dirancang 

sedemikian rupa untuk mempercepat pekerjaan. Bootstrap juga menyediakan 

sarana untuk membangun layout halaman dengan mudah dan rapi, serta 

modifikasi pada tampilan dasar HTML untuk membuat seluruh halaman web yang 

dikembangkan senada dengan komponen-komponen lainnya (Hasin, 2015). 
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2.9 Profil KIP Provinsi Riau 

KIP Riau adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, 

menetapkan petunjuk teknis dan layanan informasi publik dan menyelesaikan 

sengketa informasi publik melalui mediasi ajudikasidan nonlitigasi. 

2.9.1 Tugas Dan Fungsi 

Dalam menjalankan fungsinya, KIP Provinsi Riau memiliki tugas, 

wewenang dan pertanggungjawaban, diantaranya meliputi: 

1. Tugas 

a. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik, melalui mediasi ajudikasi dan nonlitigasi 

yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan 

alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 

2008. 

b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. 

c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

2. Wewenang 

a. Memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa. 

b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan 

publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan 

sengketa informasi publik. 

c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun 

pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa 

informasi publik. 

d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam 

ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik. 

e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga 

masyarakat dapat menilai kinerja KIP. 

  

http://komisiinformasi.riau.go.id/index.php/2013-03-01-09-30-35/tugas-dan-fungsi
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3. Pertanggungjawaban 

KIP Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan 

laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 

2.9.2 Visi dan Misi KIP Provinsi Riau 

1. Visi  

Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi KIP Provinsi 

Riau. 

2. Misi 

a. Optimalisasi fungsi KIP Provinsi Riau sabagai pusat penyelesaian 

sengketa informasi publik. 

b. Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima 

dan profesional. 

c. Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi 

informasi publik. 

2.10 Blackbox Testing 

Blackbox testing (pengujian kotak hitam) yaitu menguji perangkat lunak 

dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

(Salahuddin, 2013). 

Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat 

mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian 

kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misal kasus proses 

login maka kasus uji yang dibuat adalah: 
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1. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang benar. 

2. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang salah, misalnya nama pemakai benar tapi kata sandi 

salah, atau sebaliknya, atau keduanya salah. 

2.11 User Acceptance Test (UAT) 

UAT termasuk pengujian bahwa aplikasi web mendukung kebutuhan dan 

proses bisnis. Gagasan utama dalam pengujian penerimaan pengguna (atau 

validasi proses bisnis) adalah memastikan bahwa produk akhir mendukung 

kebutuhan pengguna. Untuk aplikasi bisnis, ini berarti pengujian agar sistem 

memungkinkan pengguna melakukan bisnis dengan benar dan efisien. Untuk 

aplikasi pribadi, ini berarti pengguna bisa mendapatkan informasi atau layanan 

yang mereka butuhkan dari situs web secara efisien. Tahapan UAT yaitu: (Perry, 

2006). 

1. Mendefenisikan kriteria penerimaan. 

2. Mengembangkan rencana pengujian. 

3. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan pengujian. 

4. Mengembangkan keputusan penerimaan berdasarkan hasil pengujian. 

5. Menandatangani hasil pengujian. 

UAT adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sebuah sistem 

memenuhi persyaratan yang disepakati. UAT adalah proses pengujian oleh user 

dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang 

dikembangkan dapat diterima user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi 

kebutuhan pengguna (Mutiara dkk, 2014).  

Dalam pengujian UAT ini berisi pernyataan seputar sistem yang dirancang 

serta informasi yang terdapat dalam sistem. Indikator yang digunakan untuk 

kuisioner yaitu: 

1. Tampilan antar muka aplikasi. 

2. Kemampuan aplikasi dalam menampilkan informasi. 

3. Kemampuan aplikasi dalam mengelola data. 
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Dalam penelitiannya menggunakan kategori penilaian dalam kuisioner 

pengujian UAT sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), 

Kurang Setuju (KS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) (Irsyad, 2015). 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengelolaan sengketa telah banyak dilakukan 

diantaranya sebagi berikut: 

1. Fadjrianti Kariem (2015), legal standing organisasi yang tidak berbadan 

hukum sebagai termohon dalam proses penyelesaian sengketa informasi 

publik di komisi informasi yaitu dimana Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

2. Kurnia Warman & Syofiarti (2010), pola penyelesaian sengketa tanah 

ulayat di sumatera barat sengketa antara masyarakat vs pemerintah yaitu 

penggunaan tanah ulayat oleh para investor di Sumatera Barat, seringkali 

menimbulkan sengketa.  

3. Donjones Elfer Funay (2014), Penelitian tentang pencatatan penanganan 

sengketa konflik dan perkara membahas sistem pencatatan penanganan 

sengketa konflik dan perkara berbasis web ini memudahkan Kantor 

Pertahanan Kab. Grobogan melakukan pencatatan penanganan sengketa 

konflik dan perkara.  

4. penyelesaian sengketa informasi publik antara lembaga bantuan hukum 

pers Padang dengan dinas perhubungan komunikasi dan informatika 

Provinsi Sumatera Barat pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. 

5. Yori Edriani (2016), efektivitas peran komisi informasi Provinsi Riau dalam 

menyelesaikan sengketa informasi publik. Komisi informasi provinsi telah 

banyak menerima permohonan sengketa informasi publik yang mana di 

dominai oleh informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan 

badan publlik. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi anggaran 

dan keuangan disemua badan publik komisi informasi pusat. 
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6. Emilsyah Nur (2014), Lahirnya UU keterbukaan informasi publik antara 

lain bertujuan membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang 

lebih baik pada badan publik, menjamin hak warga Negara atas informasi 

(transparansi). Namun kenyataannya implementasi hal tersebut masih jauh 

dari harapan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang 

hambatan-hambatan implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di 

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di 

kabupaten Barru belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena proses 

pelayanan publik seperti di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tidak 

berjalan sesuai standar yang diharapkan. Selain itu kesadaran masyarakat 

yang masih rendah akan manfaat data kependudukan. Serta sosialisasi 

pemerintah daerah setempat yang masih kurang. 


