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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif

di Indonesia. Desa dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan terus

meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data administrasi

kependudukan desa. Teknologi informasi berkembang sangat cepat seiring

kebutuhan manusia yang meningkat di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi tersebut berpengaruh juga pada bidang

pelayanan, terutama pada pelayanan publik di pemerintahan baik yang

menggunakan media elektronik online maupun offline. Hal ini terlihat dari

banyaknya pemakaian media elektronik sebagai alat bantu pelayanan salah

satunya aplikasi surat desa. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah

untuk memudahkan proses pelayanan dari yang hanya menggunakan media

elektronik manual dengan menggunakan media elektronik secara online dan

realtime.

Kabupaten Purworejo adalah salah satu kabupaten yang terletak

didaerah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk ±

948.000 jiwa dan luas wilayah ± 1.034 km2 . Wilayah Kabupaten Purworejo

terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 494 Desa / Kelurahan. Banyaknya desa /

kelurahan yang belum menggunakan media elektronik membuat pelayanan

administrasi desa menjadi menurunan.

Penggunaan teknologi informasi di bidang pelayanan sudah menjadi

kebutuhan, termasuk di bidang pelayanan publik. Pada pelayanan administrasi
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desa terdapat banyak layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Banyaknya layanan tersebut membuat proses administrasi media

elektronik manual menjadi lambat. Selain itu diperlukan input data yang banyak

untuk memenuhi kebutuhan data layanan.

Web service merupakan teknologi informasi masa kini yang dapat

berkomunikasi dengan satu atau lebih platform yang berbeda . Web service

dapat digunakan sebagai pengambilan data untuk proses input data.  Pada Dinas

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sudah adanya sistem

disdukcapil yang terdapat data KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu

Keluarga),  dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, penelitian ini

dilakukan untuk memudahkan pegawai desa dalam input data layanan dengan

satu kunci yaitu menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan

membuat sistem online berbasis web service yang terkoneksi secara realtime

dengan sistem disdukcapil. Sehingga dengan satu kali klik pada NIK akan keluar

data lengkap yang dibutuhkan untuk layanan tersebut. Hal tersebut

dimaksudkan agar pegawai desa mudah dan cepat dalam memberikan

pelayanan publik terhadap masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahannya adalah

bagaimana membangun sistem terintegrasi yang dapat diakses online oleh

seluruh desa.
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C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Data desa dan kecamatan se-Kabupaten Purworejo, yaitu data yang

mencakup kode desa, nama desa, status desa yang akan digunakan sebagai

akun pengguna sistem.

2. Data layanan desa, merupakan data yang digunakan pada pelayanan yang

ada di desa seperti surat pengantar, surat keterangan domisili dan surat

lainnya. Data ini diperlukan untuk format isian pada sistem yang akan diisi

oleh pengguna.

3. Data layanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah data yang

digunakan untuk format isian pada pelayanan surat pengantar ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti perubahan KTP (Kartu Tanda

Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) dan keterangan lainnya.

4. Data layanan pencatatan nikah, merupakan data yang diperlukan untuk

format isian pada jenis pelayanan pencatatan nikah seperti data calon istri,

data calon suami, data calon saksi pernikahan dan jenis lainnya.
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