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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 

wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan 

merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, 

kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam 

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.  

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. Bedasarkan Permendagri, (2017) Terdapat 8.490 kelurahan diindonesia dan 

177 diantaranya berada dikota semarang. 

Kelurahan Sukorejo merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah 

yang berada pada Kecamatan Gunungpati kota Semarang. Setiap organisasi, 

perusahaan, pemerintahan, maupun lembaga pendidikan,  pastinya akan 

memerlukan suatu unit yang digunakan untuk mengelola segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan administrasi, yang pada akhirnya akan berhubungan 

dengan kegiatan surat masuk dan surat keluar serta kearsipan. Surat adalah sehelai 

kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis  

(Silmi., 2002). Sedangkan Menurut Amsyah, (2003) menyatakan bahwa arsip 

adalah setiap catatan atau record atau warkat yang tertulis atau tercetak yang 

mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang 

terekam pada kertas. Pemeliharaan dan pengelolaan arsip yang kurang baik pada 

suatu lembaga pemerintahan dapat berdampak buruk pada kenerja pemerintahan 

tersebut. Kecepatan dan ketepatan mendapatkan informasi yang terdapat pada arsip 

akan berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pimpinan dalam pengambilan 

keputusan. Oleh sebab itu pengelolaan  surat masuk dan surat keluar serta kearsipan 

sangat penting. 

Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pemerintahan daerah yaitu 

sulitnya menenemukan kembali arsip surat masuk maupun surat keluar, karena
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penataan dan penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik dan masih 

menggunakan kertas sebagai arsip utama. Proses pendisposisian surat masuk yang 

masih manual juga menyebabkan tidak efisiennya tindak lanjut surat masuk kepada 

kasi atau staf kelurahan jika seorang lurah  sedang bertugas diluar kantor. 

Permasalahan ini juga yang terjadi pada kantor kelurahan Sukorejo. Hal tersebut 

mendorong penelitian untuk mencari solusi  dalam pengelolaan arsip surat masuk 

dan surat keluar serta pendisposisian surat masuk dengan melakukan pembangunan 

dan pengembangan (sismaka) sistem informasi surat masuk dan surat keluar pada 

kantor kelurahan sukorejo. Sehingga keberadaan arsip surat masuk dan surat keluar 

lebih tertata dan mudah untuk dicari kembali, dan proses pendisposisian surat 

masuk juga dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaban dkk., 

(2015) mengenai Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan 

Surat Keluar Berbasis Web Di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut Menggunakan Framework PHP. Ternyata mampu membuat 

proses pengelolaan surat menjadi lebih efektif, baik dalam segi waktu, tenaga dan 

biaya.  

 Penelitian berikutnya dilakukan Imasita dkk., (2015) mengenai 

Pengembangan Model Pengelolaan Arsip (Surat) dan Dokumen Pemerintah 

Berbasis Web pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi 

Selatan. Terbukti memudahkan penemuan fisik arsip dengan cara cepat dan tepat. 

Pencarian arsip dapat dilakukan berdasarkan asal surat, tanggal surat, tanggal 

terima atau kirim, perihal surat, isi ringkas surat dan lain-lain. Fisik arsip dapat 

ditemukan secara online. 

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat 

kasus tersebut kedalam penelitian yang berjudul: Pengembangan (Sismaka) Sistem 

Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web Pada Kantor Kelurahan 

Sukorejo Semarang, dengan tujuan melakukan pengembangan serta menghasilkan 

sistem informasi surat masuk dan surat keluar pada Kantor Kelurahan Sukorejo 

yang lebih sempurna dengan adanya penambahan menu atau fitur yang belum 

tersedia, seperti chart, backup database, SPPD, sifat surat, disposisi, data disposisi, 
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approval, serta hak akses lurah dan kasi.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

mempermudah dalam proses pendisposisian serta pengelolaan data surat masuk dan 

surat keluar yang berjalan disana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menghasilkan dan melakukan pengembangan (sismaka) 

sistem  informasi surat masuk dan surat keluar di kantor kelurahan sukorejo 

semarang sehingga proses pengelolaan, pencarian serta pengarsipan data 

menjadi cepat dan efisien.  

2. Bagaimana cara agar proses pendisposisian surat masuk dapat dilakukan 

dengan cepat dan efisien sehingga staf atau kasi - kasi dapat  menindak 

lanjuti dan menyelesaikan suatu urusan atau surat masuk sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh pimpinan atau lurah. 

3. Bagaimana cara agar  proses pembuatan laporan dan backup database surat 

masuk serta surat keluar dapat dilakukan lebih cepat, sehingga data dan 

informasi yang dihasilkan lebih akurat dan aktual. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Sistem ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai database servernya. 

2. Sistem yang dibuat terdiri dari data surat masuk, data surat keluar, data 

pengguna (user), input dan cetak sppd, input sifat surat, chart, backup 

database surat masuk dan surat keluar. Serta pada sistem yang dibuat ini 

pendisposisisan surat masuk hanya dapat dilakukan oleh pimpinan atau 

lurah. 
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3. Pencetakan laporan meliputi laporan surat masuk dan laporan surat keluar, 

serta backup database surat masuk dan surat keluar. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Melakukan pengembangan terhadap (sismaka) sistem informasi surat 

masuk dan surat keluar dikantor kelurahan sukorejo semarang. Sehingga 

mempermudah dalam proses pengelolaan, pencarian serta pengarsipan data 

menjadi cepat dan efisien. 

2. Memudahkan pimpinan atau lurah dalam mendisposisikan surat masuk 

kepada staf atau kasi – kasinya, dan untuk mengetahui sistem pengelolaan 

data surat masuk dan surat keluar yang berjalan pada sebuah instansi 

kelurahan sukorejo. 

3. Menghasilkan laporan-laporan dan backup data surat masuk serta surat 

keluar yang lebih cepat dan akurat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberi kemudahan dalam pengelolaan, pencarian serta  pengarsipan surat 

masuk dan surat keluar. 

2. Memberi kemudahan kepada pimpinan atau lurah dalam melakukan 

pendisposisian surat masuk dengan cepat dan efisien. sehingga staf atau kasi 

- kasi dapat  menindak lanjuti dan menyelesaikan suatu urusan atau surat 

masuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh pimpinan atau lurah. 

3. Sebagai backup data dan menjaga dari kerusakan fisik jika arsip surat utama 

atau kertas hilang. 

 

 


