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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan online request atau online registration sudah sangat umum dan 

banyak diimplementasikan pada negara-negara maju. Indonesia sebagai negara 

berkembang sudah sepatutnya turut berperan serta dalam mendigitalisasi pelayanan 

pada aspek pemerintahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar 

dapat beradaptasi dengan dunia yang serba digital. 

Pengajuan secara manual masih banyak ditemui di Indonesia. Hal ini 

dinilai tidak efektif dalam segi waktu dan biaya, membutuhkan banyak tempat 

untuk penyimpanan, serta dapat menimbulkan resiko maladministration. Melihat 

pesatnya kemajuan teknologi saat ini, secara tidak langsung menuntut adanya 

transformasi untuk dapat menyeimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi, 

yaitu dengan perubahan sistem manual (paper based) menjadi sistem komputerisasi 

(computer based) sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. 

E-government merupakan salah satu bentuk implikasi teknologi terhadap 

pemerintahan. Menurut Supriyanto (2016), e-government merupakan penggunaan 

teknologi telekomunikasi dan informasi dalam pemerintahan, terumata bidang 

administrasi, yang bersifat efektif serta efisien, sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang lebih maksimal, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. 

Salah satu jenis pelayanan e-government yang menjadi fokus penulis adalah C2G 

atau Consumer to Government.  
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Dalam penelitian Kuryanti (2015) yang berjudul “Rancangan Aplikasi  

Pengajuan Kartu Kuning Secara Online (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas)”, perancangan aplikasi proses pengajuan 

pembuatan kartu kuning (AK1) secara online merupakan salah satu pemanfaatan 

fasilitas internet sebagai solusi untuk mengatasi permasalahaan permintaan kartu 

kuning manual menjadi lebih cepat, akurat, dan up-to-date. 

Akbar, Dwi, & Kamil (2018) dalam studi kasusnya berjudul “Pemanfaatan 

Aplikasi Web dan Mobile Sebagai Penunjang Pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan Kecamatan Baso, Agam” juga telah mengatasi permasalahan pengurusan 

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kecamatan Baso. Permasalahan yang 

sebelumnya dihadapi meliputi rentannya terjadi kesalahan data hasil survei apangan 

dan perhitungan biaya retribusi. Dengan diimplementasikannnya aplikasi web dan 

mobile, pengguna dipermudah dalam melakukan survei lapangan karena tidak perlu 

lagi membawa berkas dan hasil survei ke lapangan, karena hasil dapat diinput 

secara realtime ke sistem. Dengan ini penggunaan kertas dan resiko kesalahan 

dalam menyalin catatan dapat dikurangi. 

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam atau FKUB Kota Batam 

merupakan suatu instansi pemerintahan di bidang sosial dan agama. FKUB Kota 

Batam, berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama Republik Indonesia, bertugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan 

teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Tugas ini salah satunya termasuk memberikan surat 
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rekomendasi kepada pihak/instansi lainnya dalam pengajuan pendirian rumah 

ibadat.  

Dinyatakan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa Izin Mendirikan Bangunan rumah 

ibadat atau selanjutnya disingkat IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan 

oleh bupati/walikota untuk pendirian rumah ibadat. 

Dalam pemberian surat rekomendasi, FKUB Kota Batam saat ini masih 

menerima hardcopy dokumen-dokumen secara manual dan menyimpan salinan 

dokumen. Selain itu, komunikasi antar instansi atau pihak terkait masih dilakukan 

secara konvensional yaitu dengan bertatap muka.   

Penerapan e-government dipercaya dapat mempermudah proses 

permohonan surat rekomendasi pada FKUB Kota Batam. Dengan demikian, 

masyarakat dapat mengetahui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, 

mengunggah dokumen secara online dimanapun dan kapanpun, serta mendapat 

balasan dan informasi terkait sehingga tidak perlu mempertanyakan dan melakukan 

kunjungan berulang-ulang. Masalah lain yang dapat dieliminasi adalah bagaimana 

tumpukan berkas fisik dokumen pada penyimpanan manual digantikan dengan 

softcopy yang tersortir sehingga akan mempermudah proses pengolahan dan 

pencarian dokumen. Secara garis besar, sistem e-government dipastikan akan 

meningkatkan efisiensi pada manajemen pemerintahan. 

Setelah mengulas permasalahan diatas, penulis menyimpulkan perlunya 

sistemasi terhadap proses permohonan surat rekomendasi rumah ibadat pada FKUB 

Kota Batam, dan mengangkat masalah tersebut dalam penelitian berjudul 

“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI C2G TERHADAP 
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PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT PADA 

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BATAM DENGAN 

METODE SCRUM”. 

Metode pendekatan Scrum diprakarsai oleh Ken Swaber pada tahun 1995 

dan termasuk dalam metodologi Agile. Karena mengandung konsep Agile yang 

sama, ia didefinisikan sebagai Framework Agile untuk menyelesaikan proyek-

proyek yang kompleks. (Ramadan & Megahed, 2016) 

Dengan berpedoman pada metode Scrum, penulis membangun sebuah 

aplikasi berbasis C2G model yang dapat dimanfaatkan oleh FKUB Kota Batam 

dalam mengoptimalkan pelayanan serta kinerja dalam proses permohonan surat 

rekomendasi pendirian rumah ibadat serta mengefisiensi mekanisme saluran 

komunikasi antar masyarakat dan pemerintah dalam proses permohonan surat 

rekomendasi pendirian rumah ibadat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Terkait latar belakang diatas, penulis akhirnya merumuskan beberapa 

pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem yang dapat digunakan oleh 

masyarakat Kota Batam untuk mengajukan permohonan surat 

rekomendasi pendirian rumah ibadat secara online pada FKUB Kota 

Batam? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat membantu pengurus 

FKUB Kota Batam dalam melakukan review terhadap permohonan 

rekomendasi pendirian rumah ibadat melalui media online? 
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3. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat membantu FKUB Kota 

Batam dalam mengarsip dokumen pendirian rumah ibadat pada media 

elektronik (paperless) sehingga dapat mengurangi penggunaan ruang 

penyimpanan? 

4. Bagaimana metode Scrum dapat diimplementasikan dalam 

pengembangan sistem tersebut? 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak keluar daripada topik 

penelitian, maka penulis mencetuskan batasan-batasan permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku di daerah Batam. 

2. Proses diskusi dan peninjauan untuk penerbitan surat rekomendasi 

dilakukan diluar sistem, yaitu secara manual melalui rapat pleno. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk membangun 

suatu sistem berbasis website yang mempermudah dan mengoptimalisasi proses 

permohonan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat secara online, baik bagi 

masyarakat maupun pengurus instansi, dengan pengimplementasian sistem e-

recommendation pada website FKUB Kota Batam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penulisan penelitian ini, diharapankan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak instansi, pengguna, dan juga penulis sendiri. Manfaat tersebut 

diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis, serta penelitian ini digunakan sebagai langkah 

awal dalam membangun dan mengembangkan sistem dengan basis aplikasi web. 

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan mempermudah pengurus FKUB Kota Batam 

dalam melaksanakan tugasnya, khususnya divisi Komisi Rumah Ibadah dalam 

pelayanan penerbitan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah, dengan adanya 

aplikasi berbasis web ini. 

3. Bagi Masyarakat 

Bersama penelitian ini, penulis berharap aplikasi FKUB Kota Batam ini 

dapat mempermudah masyarakat untuk mengajukan permohonan surat 

rekomendasi dan mendapatkan informasi terkait secara online, kapan pun dan 

dimana pun. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan digunakan untuk memudahkan dalam 

memahami informasi laporan penelitian. Berikut penulis paparkan sistematika 

penulisan dalam penelitian ini: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kenapa penulis memilih judul 

penelitian ini, serta menjelaskan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta metodologi yang digunakan dalam 

pengembangan penelitian ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mencakup penguraian landasan teori yang berisi pengertian, dan  

konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis membahas permasalahan yang diteliti, alur penelitian, 

metode yang diterapkan dalam pengembangan sistem, serta perancangan sistem itu 

sendiri. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan tahap pengembangan sistem, 

implementasi dari sistem yang dirancang, serta pengujian hasil sistem yang 

dirancang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan hasil 

penelitian, dan saran serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

 


