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Pendahuluan 
 

Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang salah 

satunya yaitu penggunaan sistem dalam mendukung pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan tidak hanya berpengaruh pada hasil keputusan akhir, 

melainkan berpengaruh juga pada penerima keputusan tersebut, dimana sistem 

pendukung keputusan tersebut sebagai sekumpulan tools komputer yang 

terintegrasi, yang mengijinkan seorang decision maker untuk berinteraksi 

langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam 

membuat sebuah keputusan[1]. 

Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) merupakan 

program pemerintah yang menyediakan dana bagi setiap desa atau diPapua sering 

dikenal dengan sebutan kampung, dengan tujuan sebagai pemberdayaan 

masyarakat kampung. Dana tersebut disamaratakan per desa yaitu berkisar Rp 100 

juta. Dana bersumber dari dana Otonomi Khusus yang di berikan kepada Provinsi 

Papua sebagai pendekatan pembangunan berbasis kampung. Hal tersebut 

merupakan salah satu jawaban atas berbagai ketimpangan pembangunan 

masyarakat yang dirasakan selama ini terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-

hak dasar orang asli Papua, sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [2]. Dana tersebut akan di berikan kepada 

4015 kampung di Papua dan Papua Barat. Salah satu penerima dana RESPEK 

tersebut yaitu kota Jayapura yang memiliki 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 

kampung [2]. 

Akan tetapi dengan jumlah yang berkisar sebesar Rp 100 juta per 

kampung, sering kali menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat penerima 

dana RESPEK. Jumlah penduduk pada setiap kampung di kota maupun kabupaten 

Jayapura berbeda-beda, menimbulkan tingkat kebutuhan pembangunan kampung 

yang berbeda pula. Kampung yang memiliki jumlah penduduk atau kepala 

keluarga (KK) lebih sedikit, memiliki tingkat pembangunan yang lebih baik, 

dibandingkan kampung yang memiliki jumlah penduduk atau kepala keluarga 

dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga masyarakat menganggap hal ini 

kurang adil bagi mereka [3]. 

Selain pembagian dana RESPEK yang dianggap kurang tepat sasaran, 

pengalokasian dana RESPEK juga dinilai oleh salah satu pihak yaitu pemerintah. 

Apabila pengalokasian dana Rp 100 juta dinilai oleh salah satu pihak maka akan 

cenderung subjektif. Penilaian yang tidak subjektif  mengakibatkan pengalokasian 

maupun penggunaan dana RESPEK yang sesuai kebutuhan menjadi kurang tepat 

sasaran dan mengakibatkan program yang direncanakan tidak berjalan dengan 

baik pembangunan pun menjadi tidak merata. Penggunaan metode 360 derajat 

sering digunakan dalam suatu penilaian pada perusahaan tertentu dalam 

mendukung keputusan manajer saat menilai kinerja karyawan. Tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang di buat oleh peneliti untuk mendukung keputusan 

pemerintah Papua dalam mengambil sebuah keputusan. Penilaian yang diambil 

dalam pengambilan keputusan pada pengalokasian dana RESPEK disetiap 

kampung melingkupi jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dan juga 

partisipasi masyarakat yang berada didalam kampung tersebut. Selain 
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menggunakan kriteria penilaian dalam melakukan penilaian, pengalokasian dana 

RESPEK juga berasal dari berbagai sumber penilai. Salah satu metode yang 

menggunakan penilaian yang berasal dari berbagai sumber yaitu metode 360 

derajat. Metode 360 derajat yaitu metode penilaian melingkar dengan melibatkan 

seluruh pihak yang terkait dalam melakukan penilaian dengan figur penilaian 

berada di tengah lingkaran. 

 

1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan 

Objek Wisata Kabupaten Poso dengan Menggunakan Metode 360 Derajat, 

Membahas tentang sistem yang membantu pemerintah dalam mendukung. 

Keputusan pemilihan kelayakan objek wisata menggunakan metode 360 

derajat.Penelitian tersebut menentukan penilaian layak tidaknya suatu objek 

wisata untuk dikembangkan dimana semua keputusan berasal dari kalangan baik 

pemerintah, tokoh masyarakat, maupun  masyarakat. hasil dari penelitian ini yaitu 

penilaian atas setiap objek wisata menggunakan metode 360 derajat memberikan 

hasil penilain yang berasal dari berbagai pihak dan bukan dari satu pihak saja, dari 

hasil penilaian tersebut dihitung, hingga akhirnya pemerintah bisa menentukan 

layak tidaknya suatu objek wisata untuk dikunjungi [4]. 

Penelitian yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem 

Pendukung Keputusan untuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dengan Sistem 

Penilaian 360 Derajat (StudiKasus : Penerapan DP3 di UKSW)membahas 

tentang penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode 360 derajat yaitu 

sistem penilaian ini dilakukan oleh seluruh karyawan. Metode 360 derajat lebih 

efektif dan dapat menilai secara objektif dimana seorang karyawan menilai 

dirinya sendiri, dinilai oleh rekan sekerjanya, atasan dan bawahan.Kemudian total 

dari hasil penelitian tersebut dirata-ratakan, sehingga pada akhirnya manager bisa 

menentukan standar penilaian dalam verifikasi untuk memutuskan perpanjangan 

kontrak kerja dari karyawan tersebut[5]. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, Penggunaan metode 360 derajat 

sering digunakan dalam suatu penilaian pada perusahaan tertentu dalam 

mendukung keputusan manajer saat menilai kinerja karyawa.Tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang di buat oleh peneliti untuk mendukung keputusan 

pemerintah Papua. Pengalokasian dana RESPEK di setiap kampung dikota 

Jayapura berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dan juga 

partisipasi masyarakat yang berada didalam kampung tersebut. Menerapkan 

metode 360 derajat dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner. Peneliti 

melakukan studi pustaka dan merangkum pendapat dari hasil wawancara beberapa 

pihak yang terkait dengan dana RESPEK sebagai dasar penentuan kriteria dan 

poin penilaian pada metode penilaian 360 derajat. Pengalokasian dana RESPEK 

dinilai oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yaitu dari pemerintah, 

pendamping fasilitator distrik (PFD), pendamping fasilitator kampung dan juga 

masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh kepala kampung penerima dana 

RESPEK. 
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Metode ini merupakan metode yang objektif karena keputusan yang 

diambil tidak berasal dari keinginan pribadi atau individu tertentu, dimana 

penilaian yang didapat bukan hanya berasal dari satu pihak melainkan dari 

berbagai pihak yang dibandingkan dengan beberapa penilaian lainnya yang masih 

searah, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat 

membantu pemerintah dalam pengalokasian dana RESPEK agar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat kampung. 

 

Dana RESPEK 

 

 Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) atau 

PNPM-Mandiri RESPEK adalah harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program 

pemberdayaan masyarakat yang merupakan wujud dari upaya pemerintah 

terhadap pembangunan. Program ini lebih di fokuskan pada pembangunan rumah-

rumah penduduk, pendidikan dan kesehatan masyarakat kampung. PNPM-

Mandiri RESPEK ini juga memiliki arti penting dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan hingga 

pemantauan serta evaluasi program PNPM-Mandiri RESPEK tersebut [2]. 

 Dana RESPEK merupakan dana tunai  yang berkisar Rp 100 juta dan dana 

tersebut berasal dari anggaran Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat 

yang dialokasikan kepada setiap kampung di tanah Papua. Menurut  Barnabas 

Suebu pada Tinjauan Filsafat oleh Lorens Purek, Setiap kampung di tanah Papua 

mendapat pembagian dana tunai berkisar senilai Rp 100 juta. Pengalokasian dana 

RESPEK memiliki prosedur seperti : penyusunan program, mekanisme pencarian 

dana, pertanggung jawaban keuangan, pengendalian, Evaluasi dan pelaporan serta 

pengelolaan dana operasional kegiatan RESPEKperencenaan dan penganggaran.  

Pembagian dana RESPEK bagi kehidupan masyarakat Papua, diharapkan 

bermanfaat membawa perubahan kebudayaan dan cara hidup masyarakat Papua. 

Dimana pembagian dana RESPEK dengan jumlah ratusan juta membawa 

pengaruh tersendiri bagi kehidupan masyarakat [6].  

 

Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan dibuat untuk memecahkan sebuah masalah, 

dan didalam pemecahan masalah tersebut terdapat keputusan. Keputusan 

merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah 

untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan 

kesempatan. Istilah sistem pendukung keputusan mengacu pada suatu sistem yang 

memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Man dan Watson, Sistem Pendukung Keputusan  merupakan suatu 

sistem yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui 

penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang 

sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur [7]. 

Tahapan Dalam Pengambilan Keputusan 
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Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan yaitu : 

1. Tahap Pemahaman yaitu sebuah proses pemahaman terhadap masalah 

dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan 

yang memerlukan data → mengujinya →menjadikan petunjuk dalam 

menemukan pokok masalah → mencari solusi → bergerak dari tingkat 

sistem ke subsistem. 

2. Tahap Perancangan yaitu sebuah proses pengembangan , analisis dan 

pencarian alternatif tindakan atau solusi yang mungkin untuk diambilatau 

dilakukan → identifikasi dan mengevaluasi alternative. 

3. Tahap Pemelihan yaitu sebuah proses pemilihan salah satu alternatif 

solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah 

tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang 

dapat dicapai pada tahap berikutnya → memilih solusi terbaik. 

4. Tahap Penerapan yaitu sebuah proses untuk melaksanakan dan 

menerapkan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan 

permasalahan yang telah di identifikasi → menerapkan solusi dan 

membuat tindak lanjut[8]. 

Metode 360 Derajat 

 

 Metode 360 derajat adalah proses umpan balik yang biasanya diterapkan 

dalam penilaian kinerja karyawan, penilaian yang melibatkan kuisioner standart 

yang tampak di sejumlah dimensi presentasi kerja individu. Biasanya formulir 

akan dikirimkan ke seorang supervisor dan laporan langsung. Hal tersebut 

menciptakan lingkaran penuh umpan balik. Setiap individu mengisi kuisioner 

dengan pandangan mereka sendiri. Perusahaan membuat alat umpan balik 

merangkum data hasil kuisioner, sehingga laporan tersebut menghasilkan output 

yang bersifat rahasia kemudian dikirimkan ke masing-masing individu[9]. 

 

 
   Gambar 1 Siklus Penilaian 360 Derajat [9] 

 

Pada Gambar 1 dalam metode umpan balik tradisional penilaian hanya 

dilakukan secara searah yaitu dari atasan kepada bawahan. Dalam penelitian ini 
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yaitu dari pemerintah kepada kampung penerima dana RESPEK. Penilaiannya 

terkadang tidak objektif karena dilakukan secara searah, sekalipun pendapat 

masyarakat telah diutarakan akan tetapi pada saat penentuan, keputusan 

pemerintahlah yang lebih berpengaruh dalam bentuk evaluasi dari atasan ke 

bawahan dengan tidak melibatkan kelompok–kelompok yang terkait dalam 

kampung itu sendiri [9]. 

Dengan metode 360 derajat penilaian dilakukan secara menyeluruh 

membentuk lingkaran dari atasan, rekan sekerja maupun bawahan. Pada penelitian 

ini penilaian dilakukan melibatkan pemerintah, pendamping program RESPEK 

tingkat distrik, pendamping program RESPEK tingkat kampung dan masyarakat 

kampung penerima dana RESPEK (diwakili oleh kepala kampung). Perbedaan 

yang sangat penting yaitu fokus dari metode ini adalah pada umpan balik dan 

bukan evaluasi, dengan mengambil informasi dari luar yaitu dari kelompok-

kelompok yang terkait dengan dana RESPEK. 

 

 
  

Gambar 2 Metode Penilaian 360 derajat Pengalokasian Dana RESPEK 

 

 Penilaian 360 derajat pada sistem pendukung keputusan pengalokasian 

dana RESPEK dapat dilihat pada Gambar 2. Penilaian dilakukan oleh 4 responden 

yang menilai kampung penerima dana RESPEK berdasarkan beberapa kriteria 

yang telah disebutkan sebelumnya. Kepala kampung merupakan bagian dari 

kampung penerima dana RESPEK yang dimana akan dinilai oleh pemerintah, 

pendamping distrik, pendamping kampung dan juga kepala kampung itu sendiri. 

Penilaian tersebut merupakan penilaian umpan balik yang di dilakukan oleh 

atasan, rekan kerja, pihak internal dan juga diri sendiri.     
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2. Metodologi dan Tahapan Penelitian 

Tahapan Penelitian 

 Mengidentifikasi Masalah

Tahap mengidentifikasi masalah, menentukan objek 

penelitian

Perancangan Kuesioner

Tahap merancang kuesioner dan mengumpulkan data

 Perancangan Sistem

 Unified Modeling Language (UML)

Laporan Hasil Penelitian

Implementasi dan Analisis Hasil

Implementasi dan hasil dari penelitian responden

 

Gambar 3. Tahapan Penelitian 

Mengidentifikasi Masalah 

 Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada 

pengalokasian dana RESPEK, dimana pengalokasian tidak merata karena 

memiliki tingkat jumlah penduduk, tingkat kesulitan, dan luas wilayah yang 

berbeda–beda.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penyusunan laporan  penelitian ini, peneliti mengumpulkan data –

data yang berasal dari tempat penelitian yaitu  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat 

Desa diKota Jayapura pada tanggal 19 desember sampai 21 desember 2012. 

Dalam penulisan ini, peneliti membutuhkan sejumlah data yang akan digunakan 

sebagai dasar dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pengalokasian dana 

RESPEK 

Tahap perancangan kuesioner 

Berdasarkan  masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti merancang 

kuesioner dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam merancang sistem 

pendukung keputusan dalam pengalokasian dana RESPEK bagi kota Jayapura. 

Metodologi penelitian  yang di lakukan untuk mengumpulkan data ini yaitu : 
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1. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang RESPEK Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Keluarga kota Jayapura dan juga 

beberapa kepala kampung dikota Jayapura dengan tujuan agar dapat mengetahui 

permasalahan yang terjadi, kriteria penilaian yang digunakan dan bobot nilai dari 

kriteria serta responden. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapati 

3 kriteria yang merupakan kebijakan pemerintah dan penambahan 1 kriteria  yang 

juga berpengaruh pada pengalokasian dana RESPEK yaitu partisipasi masyarakat. 

Kriteria penilaian berdasarkan partisipasi masyarakat belum menjadi kebijakan 

pemerintah setempat, akan tetapi kriteria ini sudah digunakan dalam penilaian 

pada pengalokasian dana RESPEK yang juga berperan penting dalam mendukung 

pengalokasian dana bagi kampung penerima program RESPEK. Kriteria-kriteria 

tersebut sangat berpengaruh dalam melakukan penilaian terhadap setiap kampung 

penerima program RESPEK. Bobot penilaian dari 3 kriteria tersebut berkisar 

antara 80% sampai 90%. Bobot nilai kriteria ditentukan berdasarkan hasil 

wawancara yang dimana dari 80% sampai 90% nilai tersebut dibagi pada 3 

kriteria tersebut berdasarkan tingkatannya masing-masing. Bobot nilai sebesar 

40% untuk bobot nilai kriteria jumlah penduduk, dimana setiap kampung yang 

berada dikota Jayapura memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda yang 

nantinya berpengaruh pada tingkat pembangunan pada setiap kampung. Bobot 

nilai sebesar 30% untuk luas wilayah karena geografis Papua yang sangat sulit, 

maka satu kampung bisa memiliki luas wilayah yang sangat besar sedangkan 

jumlah penduduk pada kampung tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 

kampung lain. Bobot nilai sebesar 20% untuk kriteria penilaian berdasarkan 

tingkat kesulitan yang dimana tingkat kesulitan dalam menempu perjalanan 

menuju kampung-kampung tertentu sangat rumit namun ada juga kampung yang 

mudah untuk dicapai. Sedangkan untuk penambahan 1 kriteria yaitu partisipasi 

masyarakat di berikan bobot nilai sebesar 10%. Selain bobot nilai bagi kriteria 

data yang didapat juga berupa ketentuan bobot nilai bagi responden yaitu 

pemerintah sebesar 15%, pendamping distrik sebesar 15%, pendamping kampung 

sebesar 30% dan kepala kampung sebesar 40% [10]. 

 

2. Penelitian Kepustakaan 

Peneliti mengumpulkan sejumlah informasi dengan cara melakukan penelitian 

kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku – buku tentang RESPEK, literatur – 

literatur dan artikel lainya yang berkaitan dengan pengalokasian dana RESPEK. 
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Metode Pengembangan Sistem  

 

Prototyping merupakan proses yang membantu pengembang perangkat 

lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Prototype 

ini berfungsi sebagai awal dalam pendefinisian kebutuhan sistem. Keunggulan 

dari metode prototyping ini adalah end-user dapat berperan aktif, penentuan 

kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan mempersingkat waktu pengembangan 

sistem informasi [11]. 

Paradigma dari metode prototyping adalah sistem informasi yang 

menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. 

Prototype sistem informasi bukanlah merupakan suatu sistem yang lengkap, tetapi 

sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan atau 

digabungkan dengan dengan sistem informasi yang lain bila perlu.  

 

 

Gambar 4, Metode Prorotyping. 

Secara garis besar, metode prototyping dapat dilihat pada Gambar 4 

diatas.Setiap tahap yang dimiliki memiliki langkah-langkah secara terurut. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengumpulan kebutuhan (Requirement Gathering). 

Pengembang perangkat lunak dan pengguna (user), dalam hal ini adalah 

ketua dari Dana RESPEK, bertemu untuk menentukan tujuan secara 

keseluruhan dari perangkat lunak, dimana keduanya bersama-sama 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan. 

2. Melakukan perancangan kilat atau perancangan dengan cepat (Quick 

Design). 

Berdasarkan tahap pengumpulan kebutuhan perangkat lunak, maka 

pengembang dapat melakukan perancangan dengan cepat, dimana 

perancangan ini hanya memfokuskan pada perancangan antarmuka 
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(interface) perangkat lunak yang dapat dilihat secara visual oleh pengguna, 

misalnya pendekatan masukan maupun format keluaran. Sehingga apapun 

yang dibutuhkan oleh pengguna (user) dapat langsung diketahui dan 

diimplementasikan pada tahap ini. 

3. Membangun Prototype (Building Prototype). 

Pada tahap ini pengembang membuat prototype yang dihasilkan dari tahap 

perancangan kilat. 

4. Evaluasi Pengguna (user) Kepada Prototype (User evaluation of 

prototype).  

Hasil yang didapat digunakan untuk menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan 

untuk pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. 

5. Melakukan perbaikan Prototype (Refining Prototype). 

Perbaikan dilakukan apabila terjadi kesalahan dan ada usulan dari 

pengguna (user). Iterasi proses yang terjadi ketika prototype diperbaiki, 

pada saat yang sama memungkinkan pengembang secara lebih baik 

memahami apa yang harus dilakukan. Pembangunan produk (Engineer 

Product) pada tahap ini dilakukan pembuatan prototype sebagai produk 

jadi yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya. 

 

Metode yang digunakan yaitu metode 360 derajat yang melibatkan banyak 

penilai dari lingkungan di sekeliling objek yang akan dinilai. Kekuatan metode 

360 derajat terletak pada coverage pengukuran dan kecepatan dalam mendapatkan 

hasil penilaian. Penggunaan metode 360 derajat pada suatu organisasi berguna 

untuk mendeteksi kelebihan atau kekurangan dari orgaisasi tersebut. Pada sistem 

pendukung keputusan pengalokasian dana RESPEK, penggunaan metode 360 

derajat ditujukan agar pemerintah kota Jayapura dapat mengetahui kebutuhan 

setiap kampung penerima dana RESPEK sebagai pemenuhan dalam 

pengalokasian dana RESPEK yang merata bagi setiap kampung. 

 

Pada pengalokasian dana RESPEK tahap–tahap 360 derajat yang 

digunakan dalam proses penilaian pengalokasian dana RESPEK yaitu menentukan 

kriteria penilaian, menentukan responden dan objek untuk dinilai beserta bobot 

penilaiannya. 

 

Metode Perancangan Sistem 

 

Metode perancangan sistem yang digunakan menggunakan Unified Modelling 

Language (UML) yang terdiri atas use case diagram, dan class diagram. 

1. Use Case Diagram 
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Dari hasil wawancara serta evaluasi yang didapatkan pada penyerahan 

prototype, dapat diketahui fungsionalitas yang harus dimiliki oleh aplikasi yang 

dibangun serta user yang terdapat didalam sistem tersebut. Use case diagram 

sistem dapat terlihat pada Gambar 5. 

Gambar 5 Use case Diagram Sistem pendukung keputusan Pengalokasian Dana RESPEK 

 

Model dari sistem perancangan yang dibuat menjelaskan tentang proses 

antara admin dan user dimana admin dan user memiliki akses masuk 

menggunakan login terlebih dahulu. Gambar 5 merupakan use case diagram 

dimana admin memiliki akses dalam semua kategori yaitu admin dapat mengolah 

nilai dari setiap pertanyaan. Admin dapat melakukan update data yaitu  edit, 

tambah, dan hapus data, data yang diedit, hapus maupun tambah merupakan data 

kriteria, data pertanyaan dan data kampung, selain itu  admin juga dapat 

menginput data desa/kampung penerima dana RESPEK, input  nilai koresponden, 

input nilai kriteria, input pertanyaan. Admin dan User memiliki akses yang sama 

dalam melihat data yaitu, melihat data pengalokasian dana RESPEK, melihat data 

kampung penerima dana RESPEK dan juga dapat melihat data koresponden akan 

tetapi user tidak dapat merubah data koresponden dan data kampung yang 

dilihatnya, sedangkan admin memiliki akses untuk hapus dan edit data kampung 

dan koresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Include merupakan suatu usacase yang harus terjadi (harus) 

2) Extens merupakan usecase yang terjadi apabila usecase utama dipanggil (tergantung pada kondisi) 

Input Data

 Pengolahan Nilai

 input nilai koresponden

input nilai
<<include>>

Input nilai kriteria

<<include>>

Admin

User

Lihat Data Pengalokasian Dana 

RESPEK

Result

Lihat data Kampung Lihat data Koresponden

Lihat Data

Input data Kampung

input pertanyaan<<include>>

<<include>>

tambah
edit

hapus

update data

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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2. Class Diagram 

 

Gambar 6 Class Diagram Pengalokasian Dana RESPEK 

Class diagram diatas merepresentasikan relasi antara tabel pada database 

yang telah dirancang. Kelas - kelas tersebut saling memiliki relasi antara kelas 

alternatif dengan kelas kategori. Derajat kardinalitas merupakan kategori yang 

dapat memiliki banyak alternatif, tetapi sebuah alternatif hanya boleh dimiliki 

oleh satu kategori. Pada class kriteria, 1 kriteria hanya dapat memiliki 1 nilai, 

sama halnya dengan nilai, 1 nilai hanya dimiliki oleh 1 kriteria. Class pertanyaan 

dapat terdidiri dari 1 atau lebih kriteria, sama sebaliknya, 1 atau lebih kriteria 

dapat dimiliki oleh 1 atau lebih pertanyaan. Satu kampung dapat memiliki 

beberapa kriteria dan sebaliknya. Class status dapat terdiri dari 1 atau lebih 

koresponden, tetapi 1 koresponden hanya dapat memiliki 1 status. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk membangun sistem pendukung 

keputusan pengalokasian dana RESPEK dengan menggunakan metode 360 

derajat dalam pendukung keputusan pemerintah dalam pengalokasian dana 

RESPEK. 
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1. Proses Penginputan Kriteria dan Bobot Penilaian 

  

Gambar 7. Nilai Kriteria 

Form kriteria merupakan form yang digunakan untuk melakukan input 

kriteria dan juga bobot penilaian dari setiap kriteria yang digunakan sebagai 

kriteria penilaian pada sistem ini. Form ini hanya dapat diakses oleh admin. 

Form ini juga memiliki beberapa fitur yaitu input data, update data, dan juga 

hapus data. Dapat dilihat pada Gambar 7, bobot nilai masing-masing kriteria 

berbentuk desimal, pada awal inputan bobot nilai diinput berdasarkan nilai 

sebenarnya yaitu sebagai contoh kriteria jumlah penduduk dengan bobot nilai 

sebesar 40% namun akan disimpan pada database berbentuk desimal yaitu 0.4.  

 

2. Data Koresponden 
 

 
Gambar 8 . Form Data Koresponden 
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 Pada halaman ini data yang diinputkan merupakan data status responden 

beserta bobot penilaian yang diberikan pada masing-masing responden. Kepala 

kampung merupakan responden yang paling mengetahui kelemahan dan juga 

kelebihan dari kampung penerima dana RESPEK oleh sebab itu diberikan nilai 

tertinggi yaitu sebesar 40 %, pendamping atau fasilitator kampung merupakan 

orang kedua yang mengetahui data kampung dimana dia ditempatkan karena hal 

tersebut merupakan tugasnya sebagai pendamping kampung penerima dana 

RESPEK maka diberikan bobot nilai sebesar 30 %, ada pula pendamping distrik 

dengan bobot penilaian sebesar 15% dan pemerintah dengan bobot penilaian 

sebesar 15 %. 

3. Pertanyaan 
 

Gambar 9. Form Pertanyaan 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan bagi setiap responden. Pada halaman ini, responden dapat mengisikan 

nama, umur, jenis kelamin dan nama kampung. Sedangkan untuk user_id dan 

status responden akan terisi secara otomatis berdasarkan username login yang 

digunakan oleh responden sebelumnya. Setiap pertanyaan diberikan harus dijawab 

semuanya. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan ini yaitu berupa nilai yang nantinya 

akan dihitung untuk mendapatkan hasil pada penentuan kelayakan kampung 

dalam pengalokasian dana RESPEK. 

4. Hasil Sistem Penilaian 

 
 Gambar 10. Form Hasil Penilaian 
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 Gambar 10 menampilkan hasil penilaian bagi setiap kampung dikota 

Jayapura. Perlu diketahui bahwa setiap kampung yang terdapat di Papua maupun 

Papua Barat semua akan mendapatkan dana RESPEK melalui program Rencana 

Strategi Pembangunan Kampung yang jumlahnya berkisar Rp 100 juta hingga 

lebih. Pemberian dana tersebut akan dilihat besarannya berdasarkan penilaian dari 

setiap kriteria yang telah ditentukan dan juga dari hasil yang dimiliki setiap 

kampung. Tampilan pada Gambar 10 diatas merupakan hasil dari perhitungan 

penilaian dari beberapa kampung yang berada dikota Jayapura. Hasil di urutkan 

berdasarkan nilai tertinggi yang dimiliki setiap kampung. Hasil yang ditampilkan 

bukan hanya berasal dari setiap penjumlahan nilai yang dimiliki oleh setiap 

kampung, tapi juga menampilkan hasil perhitungan dari setiap jumlah kriteria 

penilaian yang dimiliki kampung masing-masing. Perhitungan penilaian dilakukan 

menggunakan rumus : 

Rumus perhitungan untuk mencari nilai dari masing-masing kriteria : 

 

 

 

   Gambar 11. Rumus Perhitungan Mencari Nilai Kriteria 

 Rumus perhitungan pada Gambar 11 digunakan untuk menghitung jumlah 

nilai dari setiap kriteria pada masing-masing kampung. Total nilai yang 

didapatkan berasal dari hasil penjumlahan kriteria penilaian yang telah dilakukan 

oleh responden dengan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Total dari 

hasil penjumlahan tersebut akan dikalikan dengan bobot nilai dari masing-masing 

kriteria penilaian. Rumus ini juga digunakan untuk menghitung hasil akhir bagi 

penilaian setiap kampung. Total nilai kriteria dijumlahkan dan hasil penjumlahan 

tersebut dikali dengan bobot nilai dari masing-masing responden dan seterusnya 

akan dibagi dengan total responden. Rumus dapat terlihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

    

 

              Gambar 12. Rumus Perhitungan Mencari Hasil Total Akhir 

TNK = ( Total nilai Masing – masing Kriteria  x  Bobot nilai masing – masing Kriteria) 

TNK = Total Nilai Kriteria 

Rumus perhitungan pada Gambar 11 & 12. Berasal dari hasil wawancara bersama bapak KABID 

RESPEK pada tanggal 19 Desember 2012. 

THK = ( Total nilai NPM x Bobot nilai NPM ) + ( Total nilai NLW x Bobot nilai NLW ) +      

( Total nilai NJP x Bobot nilai NJP )  + ( Total nilai NTK x Bobot nilai NTK ) 

 TA =   ((THK x 40 %) + (THK x 30%) + (THK x 15%) + (THK x 15%))/Jumlah Responden 

THK = Total Nilai Kriteria  NPM = Nilai Partisipasi Masyarakat 

TA = Total Akhir    NLW = Nilai Luas Wilayah 

NJP = Nilai Jumlah Penduduk  NTK = Nilai Tingkat Kesulitan 
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Untuk mendapatkan hasil nilai akhir bagi setiap kampung dapat 

menggunakan rumus pada Gambar 12. Rumus pada Gambar 11 dan juga 12 

memiliki perhitungan yang sama yaitu untuk menghitung total akhir dari masing-

masing kriteria akan tetapi hasil dari perhitungan menggunakan rumus 11 

dijumlahkan lagi berdasarkan nama kampung. Rumus perhitungan total nilai 

kriteria menghitung nilai dari masing-masing kriteria penilaian dan 

menampilkannya pada colom 4 hingga 7 dapat dilihat pada Gambar 10. 

Sedangkan rumus pada Gambar 12 merupakan rumus yang menghitung total hasil 

akhir berdasarkan hasil penjumlahan dari perhitungan total nilai kriteria yang 

nantinya akan dijumlahkan lagi dengan bobot nilai dari masing-masing responden. 

Contoh seperti dapat dilihat pada hasil penilaian yang dimiliki oleh Yoka Pantai 

dengan hasil penilaian sebesar 62,3 dengan jumlah penduduk 2023 dan masing–

masing hasil nilai kriteria yaitu jumlah penduduk (JP) 80, luas wilayah dengan 

penilaian (LW) 41, partisipasi masyarakat (PM) 130 dan tingkat kesulitan (TK) 

28, maka kesimpulan yang didapat yaitu kampung Yoka Pantai dengan hasil 

penilaian sebesar 62,3 lebih tinggi dibanding kampung lain, layak untuk mendapat 

alokasi dana dengan jumlah lebih besar dari Rp 100 juta karena Yoka Pantai 

memiliki jumlah penduduk yang besar mencapai 2023, dengan 

mempertimbangkan tingkat kesulitan dan luas wilayah yang tidak terlalu tinggi, 

tetapi kelayakan tersebut juga didukung berdasarkan nilai partisipasi masyarakat 

yang dimiliki oleh kampung Yoka Pantai yaitu sebesar 130. Selain itu juga 

kampung Yoka Pantai dapat menjadi juara dalam lomba desa karena memiliki 

indeks nilai partisipasi masyarakat yang tinggi. Maka kampung Yoka Pantai dapat 

menjadi target pengalokasian dana RESPEK pada tahun berikutnya dengan jumlah 

dana RESPEK  lebih dari Rp 100 juta dengan mempertimbangkan kebutuhan 

program kerja yang telah disusun.  

5. Grafik Hasil Penilaian 

 
 

Gambar  13. Grafik Hasil Penilaian 
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Grafik ini menampilkan level hasil penilaian pada setiap kampung 

berdasarkan kriteria–kriteria penilaian. Pada grafik ini, pemerintah dapat melihat 

hasil penilaian dengan cara memilih nama kampung pada option  pilihan. 

Tampilan grafik akan menampilkan nilai dari hasil nilai per kampung dan juga 

nilai setiap kriteria yang dimiliki oleh kampung berdasarkan option yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dari hasil tersebut kiranya mendukung pemerintah dalam 

mengambil keputusan kelayakan kampung yang layak menerima alokasi dana 

lebih atau dikurangi. Dapat dilihat pada gambar 13 yaitu pada kampung Yoka 

Pantai dapat dilihat bagan berwarna ungu dengan level penilaian sebesar 62,3 

yang dimana hasil tersebut berasal dari penilaian beberapa user berdasarkan 

kriteria–kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan nilai tersebut dijumlahkan 

berdasarkan nama kampung sehingga memungkinkan kelayakan kampung 

tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan dana RESPEK kembali.  

Pengujian Sistem 

Pengujian Pada Aplikasi 

Pengujian dilakukan berdasarkan perancangan yang ditelah dibuat. 

Aktifitas Input Output Status 
Login 

- Admin 

- Pemerintah 

- Pendamping 

Distrik 

- Pendamping 

Kampung 

- Kepala 

Kampung 

Username dan 

password 

Apabila data 

username dan 

password masing – 

masing sesuai 

dengan account 

login pada sistem 

maka login 

berhasil, jika 

tidak,user diminta 

menginputkan 

username dan 

password yang 

benar.  

Sukses 

Pengaturan Login Id responden, 

username, 

password 

Data berhasil di 

simpan Sukses 

Input Data Kampung 

- Admin 

Id Kampung, 

Nama kampung, 

kota, kelurahan, 

distrik, jumlah 

penduduk, 

program kerja 

kampung. 

Data berhasil 

ditambahkan 

Sukses 

Input Data Pertanyaan Id pertanyaan, id 

kriteria, kriteria, 

pertanyaan 

Data berhasil 

ditambahkan Sukses 

Input Kriteria Id kriteria, kriteria, 

bobot nilai kriteria 

Data berhasil 

ditambahkan 
Sukses 
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Input Nilai Responden Id responden, 

status responden, 

bobot nilai 

responden 

Data berhasil 

ditambahkan 
Sukses 

Edit data Masukan data 

yang ingin diubah 

Jika klik ubah data, 

informasi pesan 

bahwa data telah di 

ubah. 

Sukses 

Hapus data  Anda yakin untuk 

menghapus? Jika 

ya klik OK data 

Berhasil dihapus 

Sukses 

Lihat Data Hasil SPK 

Pengalokasian Dana 

RESPEK 

 Menampilkan data 

sesuai kebutuhan Sukses 

Lihat data Kampung  Menampilkan data 

yang dibutuhkan 
Sukses 

Mencetak data kampung  Menampilkan 

pilihan save PDF 
Sukses 

   Tabel 2. Pengujian sistem 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa hasil pengujian yang dilakukan terkait 

proses menunjukan bahwa tidak terdapat masalah pada semua proses pengujian 

pada aplikasi ini. hal ini memperlihatkan bahwa antara proses perancangan yang 

dilakukan dan hasil implementasi tidak mengalami perbedaan dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

4.  Kesimpulan dan saran 

 
 Kesimpulan 

Dari hasil implementasi dan pembahasan terhadap sistem pendukung 

keputusan pengalokasian dana RESPEK menggunakan metode 360 derajat dapat 

di simpulkan bahwa, aplikasi ini dapat diterapkan untuk mendukung pemerintah 

dalam mengambil keputusan pengalokasikan dana RESPEK berdasarkan hasil 

penilaian bagi setiap kriteria. Penggunaan metode 360 derajat dengan sistem 

penilaian melingkar pada sistem pendukung keputusan pengalokasian dana 

RESPEK sangat memudahkan pemerintah dalam penentukan pengalokasian dana 

RESPEK bagi desa/kampung di kota Jayapura berdasarkan kriteria jumlah 

penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dan partisipasi masyarakat. Nilai dari 

kriteria–kriteria tersebut menjadi solusi dalam mengetahui tingkat kelayakan 

kampung dalam menerima pengalokasian dana RESPEK. 

Saran 

Aplikasi ini masih menggunakan aplikasi desktop, ada baiknya jika di 

kembangkan kembali dalam bentuk web application, agar lebih mempermudah 

user dalam melakukan penilaian bagi setiap kampung penerima dana RESPEK. 
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