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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pelayanan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah membantu 

menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Pelayanan 

umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor materil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka 

usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Istilah Pelayanan 

berasal dari kata “layani” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan 

tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2006). 

 Kepolisian bidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang ada di 

Kepolisisan Daerah (Polda) Lampung mempunyai jenis pelayanan antara lain yaitu, 

Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan (STTPL), Surat 

Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat ijin 

keramaian, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK).  Karena tingginya keluhan masyarakat pada saat ini, masyarakat 

sangat membutuhkan pelayanan yang cepat di bagian SPKT. Karena SPKT 

merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat untuk peningkatan dan memudahkan pelayanan diperlukan 

teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka kinerja sistem  
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pelayanan dan pengaduan masyarakat yang ada di Polda lebih optimal karena 

dengan adanya sistem tersebut dapat membantu masyarakat dalam pelaporan 

pengaduan serta mendapatkan informasi dengan mudah.  

 Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan pada Polda Lampung, 

masyarakat yang akan membuat laporan polisi harus langsung datang ke bagian 

SPKT yang ada ke Polda lampung. Setelah itu, masyarakat diharuskan mengisi 

form pengaduan yang telah disediakan oleh pihak pelayanan SPKT, namun tidak 

hanya satu masyarakat saja yang melakukan pengaduan tetapi ada beberapa 

masyarakat yang juga melakukan pelaporan. Sehingga membuat masyarakat 

menunggu giliran untuk  melakukan pembuatan laporan polisi dan STTPL, hal 

tersebut tentu menyita banyak waktu dan biaya. 

 Selain itu, bahwasannya saat ini sudah ada sistem penyidik yang mendukung 

dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Namun pada sistem yang sudah ada hanya 

sebagai sarana informasi penyidikan masyarakat untuk melihat khasusunya sudah 

terdaftar atau belum. Pada sistem tersebut belum ada form Laporan Polisi serta 

tracking status laporan polisi, sehingga masyarakat yang akan melakukan 

pengaduan serta melihat informasi sejauh mana kasusnya ditangani penyidik 

masyarakat harus tetap datang ke Polda. Adapun kesulitan yang dihadapi 

masyarakat dalam melakukan pengaduan adalah kurangnya informasi tentang 

persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat laporan polisi dan permohonan 

STTLP sehingga masyarakat masih harus datang ke Polda Lampung untuk 

memenuhi persyaratan yang belum lengkap. Sehingga mengakibatkan lamanya 

proses laporan masyarakat untuk sampai dibagian penyidik. 
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Berdasarkan permasalahan yang digambarkan di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahannya adalah bagaimana membuat suatu Perancangan Sistem 

Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Studi Kasus Polda 

Lampung, yang nantinya digunakan untuk dapat membantu masyarakat dalam 

melakukan proses pengaduan dan mencari informasi status laporan pengaduan yang 

jelas. Serta masyarakat dapat mengisian formulir serta persyatan pengaduan secara 

online bisa dimana saja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan dan pengaduan 

masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat 

berbasis web? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan   rumusan   masalah   yang   telah   diuraikan,   maka   penulis 

membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya membahas tentang pelayanan pengaduan masyarakat di 

daerah Bandar Lampung. 

2. Sistem ini hanya membahas pelayanan pengaduan pembuatan Laporan Polisi 

(LP) , dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP). 

3. Pelaporan hanya dibagian kehilangan dan penipuan. 

 

 



4 
 

4. Sistem pelaporan ini menggunakan nomor identitas masyarakat yang 

digunakan  dimana jenis identitas yang digunakan antara lain kartu tanda 

penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau passport. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Membuat perancangan sistem informasi pelayanan dan pengaduan 

masyarakat untuk memudahkan serta membantu masyarakat dalam membuat 

pelaporan pengduan di Polda Lampung. 

2. Membuat sistem informasi pelayanan dan pengaduan masyarakat berbasis 

web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebagai salah satu sistem pendukung pelaporan pengaduan masyarakat yang 

dapat membantu meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Polda. 

2. Sistem yang dibuat tidak menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi 

memperkuat sistem tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan 

teknologi Pelayanan. 

3. Membantu pemanfaatan teknologi secara optimal di kalangan masyarakat. 

 


