
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis sistem yang sedang berjalan, sistem yang 

diusulkan, rancangan input dan output, rancangan database, rancangan kamus data, 

rancangan menu utama program, rancangan flowchart program, serta hasil 

implementasi dari programyang telah dibangun. Berikut ini akan dijelaskan satu per 

satu dari pembahasan tersebut. 

4.1 Analisis Sistem 

4.1.1 Prosedur informasi data kecamatan yang sedang berjalan. 

Alur sub sistem informasi data pada kecamatan dan kelurahan yang sedang 

berjalan adalah sebagai berikut : 

1. Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi data kecamatan maka 

masyarakat datang ke kecamatan. 

2. Pelayanan publik menyiapkan buku tamu untuk diisi oleh masyarakat. 

3. Setelah buku tamu terisi, maka pelayanan publik membuatkan surat pengantar 

untuk dibawa ke sekretaris camat 

4. Sekretariscamatmemvalidasisuratpengantar, jika surat pengantar diterimama 

maka surat pengantar disrahkan kecamatan untuk ditandatangani dan jika 

tidak dikembalikan ke pelayanan untuk diperbaiki. 

5. Setelah surat pengantar tertandatangani maka diserahkan ke bagian 

pemerintahan. 

6. Bagian pemerintahan mengarsipkan surat pengantar yang sudah 

tertandatangani dan membuatkan informasi data yang diminta oleh 

masyarakat 
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Prosedur informasi data kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

 

Gambar 4.1 Document flowchart informasi yang sedang berjalan dikecamatan 
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4.1.2 Prosedur informasi data kelurahan yang sedang berjalan. 

Alur sub sistem informasi data kelurahan yang sedang berjalan  adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika  ada masyarakat yang membutuhkan informasi data di kelurahan, 

masyarakat meminta RT setempat. 

2. Kemudian RT menyiapkan surat pengantar untuk diisi oleh masyarakat. 

3. Formulir terisi tersebut diisi dan diserahkan kepada RT. 

4. Kemudian  RT membuat surat pengantar untuk dibawa kekelurahan. 

5. Surat pengantar dari RT kemudian diserahkan ke bagian pelayanan umum, 

informasi data jika tidak valid maka dikembalikan ke RT. 

6. Bagian pelayanan umum menyerahkan surat pengantar kepada lurah untuk 

ditandatangani 

7. Kemudian lurah mendandatangani maka informasi data diberikan kepada kasi 

pelayanan umum. 

8. Selanjutnya kasi pelayanan umum mengarsipkan informasi data  dan 

memberikan informasi data kelurahan kepada masyarakat. 
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Prosedur informasi data kelurahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 Gambar 4.2 Document flowchart informasi yang sedang berjalan dikelurahan. 
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4.1.3 Analisis kelemahan sistem berjalan 

Adapun permaslahan yang dihadapi dalam prosedur yang berjalan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyampaian informasi kecamatan dan kelurahan masih belum memuaskan 

dikarenakan pengolahan data yang akan dijadikan informasi masih dilakukan 

dalam bentuk buku datanya sehingga menyulitkan didalam pencarian 

informasi data. 

2. Informasi-informasi struktur dan data kepegawaian masih terlambat diterima 

oleh masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki kesibukan pekerjaan yang 

menjadikan tidak dapat mendatangi kantor kecamatan dan kelurahan untuk 

melihat informasi di kecamatan. 

4.1.4 Sistem yang diusulkan 

Berdasarkan prosedur yang sedang berjalan makan penulis mengusulkan 

pemecahan masalah yang sedang terjadi, untuk membangun sistem informasi 

guna mengatasi permasalahn yang terjadi pada sistem informasi E-Government 

kecamatan dan kelurahan. Adapun usulan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem informasi E-Government kecamatan dan kelurahan 

yang mampu menginformasikan dan memudahkan masyarakat didalam 

mengetahui informasi data kecamatan dan kelurahan segala informasi secara 

cepat dan efisien. 

2. Informasi berita akan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan informasi 

terbaru tanpa mendatangi kecamatan ataupun kelurahan.  
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4.2 Design perancangan sistem 

Perancangan sistem ini dibangun bertujuan untuk menggambarkan sistem yang baru. 

Tahapan ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman arus data dan antar muka 

sistem yang baru dengan menggambarkan ke dalam bentuk Context Diagram, Data 

Flow Diagram,output, input, rancangan database, dan rancangan flowchart program. 

 

4.2.1 Context Diagram 

 

 

 

Gambar 4.3 Context Diagram sistem yang diusulkan 
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4.2.2 Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

Gambar 4.4 Data Flow Diagram level 0 
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4.2.3 Data Flow Diagram level 1 proses 1 

 

 

 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram level 1 proses 1 
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4.2.4 Data Flow Diagram level 1 proses 2 

 

 

Gambar 4.6 Data Flow Diagram level 1 proses 2 
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4.3 Rancangan Output 

Rancangan  output ini didasarkan pada kebutuhan informasi yang diperlukan oleh 

user/pemakai. 

 

4.3.1 Output Menu Home 

Output menu home sistem informasi kecamatan ini dibagi beberapa bagian yaitu 

home, tentang kami, info penduduk, info kelurahan, info APBD, pelayanan dan 

kotak saran. Pada bagian home akan diisi dengan alamat dan nomor telp 

kecamatan dan berita. Pada bagian tentang kami berisi sejarah kecamatan, 

struktur kecamatan, visi misi kecamatan dan demografi kecamatan. Pada bagian 

info kependudukan akan diisi data penduduk, data penduduk lahir, data 

penduduk mati, data penduduk pindah, data pendatang serta RT. Pada bagian 

info kelurahan diisi oleh beberapa kelurahan yang berada dibawah  kecamatan 

tersebut. Info APBD berisi dana APBD yang turun dari kabupaten dan provinsi. 

Pada bagian pelayanan akan disi berbagai  macam pelayanan yang ada di dalam 

kecamatan. Sedangkan pada bagian kotak saran diisi nama, email dan saran. 

Desain tampilan menu home dapat diperlihatkan pada gambar 4.7  
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Gambar 4.7 Rancangan Tampilan Output Menu Home 

 

4.3.2 Output Menu Tentang Kami 

Output menu tentang kami akan menampilkan beberapa konten yaitu sejarah, 

struktur, visi misi dan demografi. Pada bagian sejarah akan di informasikan 

sejarah kecamatan dari awal berdiri sampai sekarang. Pada bagian struktur akan 

berisi struktur dan tupoksi kepegawaian. Pada bagian visi misi berisi visi misi 

kecamatan. Pada bagian demografi  akan di informasikan letak berbatasan dan 

luas geographis yang ada di kecamatan tersebut. Output menu Tentang Kami 

dapat diperlihatkan pada gambar 4.8 
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      Gambar 4.8 Rancangan Tampilan Output Tentang Kami 

 

4.3.3 Output Menu Info Penduduk 

Output menu data penduduk menampilan data jumlah penduduk, data penduduk 

lahir, penduduk mati, penduduk pendatang, penduduk pindah dan RT. Output 

menu data penduduk dapat ditampilkan pada gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Rancangan Tampilan Output Info Penduduk 
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4.3.4 Output Menu Info Kelurahan 

Output menu kelurahan pada bagian menu kelurahan akan di tampilkan beberapa 

kelurahan yang berada dibawah kecamatan tersebut. Output menu kelurahan 

dapat diperlihatkan pada gambar 4.10 

 

 

. Gambar 4.10 Rancangan Tampilan Output Info Kelurahan 

 

4.3.5 Output Menu Detail Info Kelurahan 

Output menu detail info kelurahan pada bagian kelurahan akan di tampilkan 

beberapa info sejarah, struktur organisasi, visi misi dan demografi yang ada 

dikelurahan tersebut. Output menu kelurahan dapat diperlihatkan pada gambar 

4.11. 
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Gambar 4.11 Rancangan Tampilan Output Detail Info Kelurahan 

4.3.6 Output Menu Info Dana APBD 

Output menu Info APBD berisi dana APBD yang turun dari kabupaten dan 

provinsi. Pada bagian pelayanan akan disi berbagai  macam pelayanan yang ada 

di dalam kecamatan. Output menu kelurahan dapat diperlihatkan pada gambar 

4.12 

 

Gambar 4.12 Rancangan Tampilan Output Info APBD 
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4.3.7 Output Menu Kotak Saran 

Output menu kotak saran akan menampilkan beberapa masukan kepada 

masyarakat akan tentang sistem yang dan segala macam keluhan atas pelayanan 

yang ada di kelurahan. Output menu kotak saran akan dapat ditampilkan pada 

gambar 4.13 

 
Gambar 4.13 Rancangan Tampilan Output Kotak Saran 
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4.3.8 Output Menu Pelayanan 

Output menu pelayanan pada bagian pelayanan akan diinformasikan berbagai 

macam dan jenis pelayanan yang ada dikelurahan.  Output menu pelayanan akan 

dapat ditampilkan pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 Rancangan Tampilan Output Pelayanan 
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4.4 Rancangan Input 

4.4.1 Rancangan Tampilan Input Login Admin 

Rancangan form input login merupakan desain input yang digunakan untuk 

masuk mengakses data yang terdapat pada sistem informasi E-Government, 

rancangan form input login dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Rancangan Tampilan Form Input Login Admin 

 

4.4.2 Rancangan Tampilan Input Informasi 

Rancangan form input informasi merupakan desain input yang digunakan untuk 

memasukkan data informasi yang terdapat pada sistem informasi E-Government, 

rancangan form input informasi dapat dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Rancangan Tampilan Form Input informasi 

 

4.4.3 Rancangan Tampilan Input Admin 

Rancangan form input admin merupakan desain input yang digunakan untuk 

memasukkan data informasi admin yang terdapat pada sistem informasi E-

Government, rancangan form input informasi dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Rancangan Tampilan Form Input informasi 
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4.4.4 Rancangan Tampilan Input Data Kelurahan 

Rancangan form input kelurahan merupakan desain input yang digunakan untuk 

memasukan  data  kelurahan yang terdapat pada sistem informasi E-Government, 

rancangan form input operator  dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Rancangan Tampilan Form Input Data Kelurahan 
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4.4.5 Rancangan Tampilan Input Data Kependudukan 

Rancangan form input data penduduk merupakan desain input yang digunakan 

untuk memasukan  data  penduduk  yang terdapat pada sistem informasi E-

Government, rancangan form input data penduduk dapat dilihat pada gambar 

4.19. 

 

Gambar 4.19 Rancangan Tampilan Form Input Data Kependudukan 
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4.4.6 Rancangan Tampilan Input Data APBD 

Rancangan form input data APBD merupakan desain input yang digunakan 

untuk memasukan data APBD yang terdapat pada sistem informasi E-

Government, rancangan form input data APBD dapat dilihat pada gambar 4.20.  

 

Gambar 4.20 Rancangan Tampilan Form Input Data APBD 
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4.5 Rancangan Database 

Rancangan database dirancang berdasarkan rancangan output yang diperlukan dalam 

sistem yang dikembangkan. Rancangan database inilah yang akan digunakan dalam 

pembuatan database untuk sistem informasi E-Goevernment terpadu kecamatan. 

4.5.1 Relasi Antar Tabel 

Berikut ini adalah rancangan basis data yang digambarkan dengan diagram relasi 

antar tabel. 

 

Gambar 4.21 Relasi Antar Tabel 

Keterangan :  

PK : Primary Key  * 

FK : Foreign Key   ** 
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4.5.2 Kamus Data 

Kamus data yang akan digunakan didalam perancangan sistem ini akan 

menentukan struktur file database yang menunjukkan struktur dari elemen-

elemen yang menyatakan panjang tipe datanya. Pengembangan struktur file yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

Nama Database : purbolinggo 

A. Tabel APBD 

Nama Tabel  : apbd 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_apbd 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.1 Struktur Database Tabel Apbd 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_apbd Int 6 Nomor id apbd 

Tahun_apbd Int  8 Tahun apbd  

Dokumen Text  Dokumen apbd 
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B. Tabel Buku Tamu 

Nama Tabel  : bukutamu 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_bukutamu 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.2 Struktur Database Tabel Buku Tamu 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_bukutamu  Int 6 Nomor id buku tamu 

Id_user Int  6 Nomor id kecamatan 

Nama Varchar 25 Nama tamu 

Email Varchar 25 Email buku tamu 

Telepon Varchar  12 Telepon buku tamu 

Pesan Text   Pesan buku tamu 

tgl_posting Timestamp  Tanggal buku tamu 
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C. Tabel Halaman Statis 

Nama Tabel  : halaman statis 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_halaman 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.3 Struktur Database Tabel Halaman Statis 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_halaman Int 6 Nomor id halaman 

Judul  Varchar  50 Judul halaman 

Judul_seo Varchar 50 Judul gambar 

Isi_halaman Text   Isi halaman 

Tgl_posting Datetime   Tanggal posting halaman 

Gambar  Text   Gambar halaman 

Id_user Int  6 Nomor id user 

 Dibaca  Int  11 Halaman dibaca 
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D. Tabel Informasi 

Nama Tabel  : informasi 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_informasi 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.4 Struktur Database Tabel Informasi 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_apbd Int 6 Nomor id apbd 

Id_bukutamu Int  6 Nomor id buku tamu 

Id_halaman Int 6 Nomor id halaman 

Id_kelurahan Int 6 Nomor id kelurahan 

Id_kependudukan Int  6 Nomor id kependudukan 

Id_user Int 6 Nomor id user 
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E. Tabel Kelurahan 

Nama Tabel  : kelurahan 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_kelurahan 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.5 Struktur Database Tabel Kelurahan 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_kelurahan Int 6 Nomor id 

kelurahan 

Nama_kelurahan Int  20 Nama kelurahan 

Alamat_kelurahan Text  Alamat kelurahan 

Gambar  Text  Gambar kelurahan 
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F. Tabel Kependudukan 

Nama Tabel  : kependudukan 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_kependudukan 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.6 Struktur Database Tabel Kependudukan 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_kependudukan Int 6 Nomor kode penduduk 

Id_kelurahan  Int 6 Bulan informasi penduduk 

Bulan  Varchar 10 Tahun informasi penduduk 

Tahun  Int 4 Nomor kode kelurahan 

Jumlah_kk Int 11 Nomor kode kecamatan 

Penduduk_laki Int  11 Nomor jumlah kk 

Penduduk_perempuan Int  11 Nomor penduduk laki-laki 

Lahir_laki Int  11 Nomor penduduk perempuan 

Lahir_perempuan Int  11 Penduduk miskin laki-laki 

Mati_laki Int  11 Penduduk miskin prempuan 

Mati_perempuan Int  11 Kelahiran penduduk laki-laki 

Pendatan_laki Int  11 Kelahiran penduduk perempuan 

Pendatang perempuan Int  11 Kematian penduduk laki-laki 

pindah_laki Int  11 Kematian penduduk perempuan 
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G. Tabel User 

Nama Tabel  : user 

Type Tabel  : master 

Primary Key  : id_user 

Foreign Key  : - 

Media Penyimpanan : Hardisk 

Tabel 4.7 Struktur Database Tabel User 

Field Data Type Length Keterangan 

Id_user Int 6 Nomor kode penduduk 

Nama   Varchar  30 Bulan informasi penduduk 

Tempat_lahir  Date  30 Tahun informasi penduduk 

Tgl_lahir  Int 
 

Nomor kode kelurahan 

Gender  Tinyint 1 Nomor kode kecamatan 

Alamat  Text   
 

Nomor jumlah kk 

Telepon  Varchar   12 Nomor penduduk laki-laki 

Biografi  Text   
 

Nomor penduduk perempuan 

Facebook  Text   
 

Penduduk miskin laki-laki 

Level  Varchar   40 Penduduk miskin prempuan 

Gambar  Text   
 

Kelahiran penduduk laki-laki 

Username  Varchar   30 Kelahiran penduduk perempuan 

Password  Text  
 

Kematian penduduk laki-laki 

Aktif  tinyint  1 Kematian penduduk perempuan 

Tgl_regristasi Timestamp    
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4.5.3 HIPO ( Hirarki Input Proses Output) 

Hierarchy plus Input-Proses-Output (HIPO) merupakan alat dokumentasi 

program. HIPO berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam system 

digambarkan oleh fungsi utamanya.Berikut ini adalah HIPO untuk program 

sistem informasi E-Government terpadu kecamatan. 

 

 

 

Gambar 4.22 Hirarki Input Proses Output (HIPO) 
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4.5.4  Logika Program 

A.  Flowchart program login admin  

 

 

                       Gambar 4.23 Flowchart program login admin 

B. Flowchart program input informasi 

 

                   Gambar 4.24 Flowchart program input informasi 
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C. Flowchart program informasi 

 

Gambar 4.25 Flowchart program informasi 

 

D. Flowchart program input data admin 

 

         Gambar 4.26 Flowchart program input data admin 
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E. Flowchart program input data kelurahan 

 

Gambar 4.27 Flowchart program input data kelurahan 

F. Flowchart program input data kependudukan 

 

Gambar 4.28 Flowchart program input data kependudukan 
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G. Flowchart program input data APBD 

 

       Gambar 4.29 Flowchart program input data APBD 

H. Flowchart program kotak saran 

 

Gambar 4.30 Flowchart program kotak saran 
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I. Flowchart program menu pelayanan 

 

Gambar 4.31 Flowchart program menu pelayanan 
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4.6 Implementasi  

Pada pembahasan hasil program ini dijelaskan dalam bentuk tampilan program yang 

telah akan dijalankan pada web browser. Adapun penjelasan fungsi atau kegunaan  

yang terdapat pada program aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Halaman login admin  

Tampilan halaman login admin untuk menambahkan informasi, kecamatan, 

kelurahan, data penduduk, dana apbd dan pelayanan dikecamatan Purbolinggo. 

Gambar dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 tampilan halaman input login admin 

2. Halaman input informasi 

Tampilan halaman input informasi terdapat pilihan sub menu untuk 

menginformasikan sejarah, monographi. Visi dan misi, tupoksi dan pelayanan 

yang ada di kecamatan maupun kelurahan yang ada dikecamatan Purbolinggo. 

Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 tampilan input data informasi 



79 
 

3. Halaman input data admin 

Tampilan input data admin untuk menambahkan data admin web e-governemnt 

dikecamatan dan kelurahan yang ada dikecamatan purbolinggo. Gambar dapat 

dilihat  pada gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.34 tampilan input data admin 

 

4. Halaman input data kelurahan 

Tampilan halaman data kelurahan untuk menambah data yang ada dikelurahan 

dan terhubung dengan kecamatan Purbolinggo. Gambar dapat dilihat  pada 

gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35 tampilan input data kelurahan 
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5. Halaman input data kependudukan 

Tampilan halaman input data penduduk kecamatan dan kelurahan untuk 

mengetahui pertumbuhan penduduk yang ada dikecamatan Purbolinggo. Gambar 

dapat dilihat  pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 tampilan input kependudukan 

6. Halaman data APBD 

Tampilan input data APBD untuk minginput data APBD yang masuk di 

kecamatan Purbolinggo. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37 tampilan input data APBD 
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7. Halaman kotak saran 

Tampilan halaman kotak saran terdapat pesan saran yang masuk ke web e-

government kecamatan Purbolinggo. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 tampilan data Kotak Saran 

8. Halaman Input Berita 

Tampilan halaman input berita untuk menginformasikan kegiatan dan informasi 

bersifat pengumuman yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Gambar dapat 

dilihat pada gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 tampilan input berita 
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9. Halaman Cetak Data Penduduk 

Tampilan halaman cetak data penduduk kecamatan untuk mengetahui laporan 

pertumbuhan data penduduk perbulan untuk diketahui kepada camat setempat. 

Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.40 

 

Gambar 4.40 tampilan halaman cetak data penduduk 
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10. Halaman utama web kecamatan 

Tampilan halaman utama web kecamatan untuk menginformasikan kecamatan dan 

berita yang ada di kecamatan Purbolinggo. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 tampilan menu utama kecamatan 

11. Halaman tentang kami 

Tampilan halaman tentang kami untuk menginformasikan profil kecamatan yang 

terdiri dari sejarah, struktur, visi misi dan demografi kecamatan. Gambar dapat dilihat  

pada gambar 4.42. 
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Gambar 4.42  tampilan tentang kami 

 

12. Halaman info kependudukan 

Tampilan halaman info kependudukan di kecamatan untuk mengetahui 

pertumbuhan penduduk, penduduk pindah, penduduk datang, penduduk lahir dan 

penduduk mati. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 tampilan info kependudukan 
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13. Halaman info kelurahan 

Tampilan halaman info kelurahan terdiri dari berbagai macam kelurahan yang 

berada di bawah kecamatan tersebut. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.44 

 

Gambar 4.44 tampilan info kelurahan 

14. Halaman info APBD 

Tampilan halaman info APBD kecamatan untuk menginformasikan dana APBD 

yang turun di kecamatan. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45 tampilan info APBD 
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15. Halaman kotak saran 

Tampilan halaman Kotak saran di kecamatan digunakan untuk masyarakat yang 

ingin menyampaikan aspirasi, keluhan dan saran yang ada di kecamatan. Gambar 

dapat dilihat  pada gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 tamplian kotak saran 

16. Halaman Pelayanan  

Tampilan halaman pelayanan kecamatan untuk menginformasikan pelayanan 

yang ada dikecamatan. Gambar dapat dilihat pada gambar 4.47.   

 

Gambar 4.47 tampilan Pelayanan kecamatan 
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17. Tampilan Halaman Mobile 

Tampilan halaman mobile kecamatan untuk mempercepat proses akses web melalui 

handphone. Gambar dapat dilihat  pada gambar 4.48 

  

 
Gambar 4.48 tampilan Pelayanan kecamatan 
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4.7 Pembahasan 

Pembahasan akan membahas hasil impementasi kelebihan dan kekurangan dari 

sistem yang dibuat penulis adalah sebagai berikut : 

4.7.1 Kelebihan sistem 

Adapun kelebihan sistem dalam sistem informasi E-Government 

kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut : 

1. Membantu pada proses penginformasikan kepada masyarakat tentang  

informasi terbaru dan pelayanan yang ada dikecamatan dan 

kelurahan. 

2. Memiliki penyimpanan database yang terkomputerisasi tanpa perlu 

menyimpan dokumen di dalam kertas. 

3. Sistem informasi kecamatan dan kelurahan terpadu tanpa       

mempersulit masyarakat di dalam mencari informasi kecamatan dan 

kelurahannya. 

4.7.2 Kelemahan sistem  

Adapun kelemahan sistem di dalam sistem informasi E-Government 

kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem pelayanan pembuatan Kartu Domisili, KK, Pengantar SKCK 

masih sebatas informasi. 

2. Login bukan multi user hanya admin kecamatan yang memiliki 

akses untuk login menggunakan sistem. 

 

 

 


