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Abstract 

As contained in the Act Public Disclosure No. 14 of 2008 in Article 
1, paragraph 1 states that information is evidence, statements, ideas and 
signs containing the values, meanings and messages, data, facts and 
explanations that can seen, heard and read that is presented in a variety of 
packaging formats and in accordance with the development of information 
technology and communications electronically or non-electronic. 
Information into something that is very important for the public and 
government to create the conditions of disclosure of information between 
the government and the people and institutions . An information would be 
very valuable for the public based on the level of the public needs. 
Socialization policies, as well as information of public concern must be 
done well. Therefore, in this research, classification and dissemination of 
information that is used by the city of Salatiga which refers to the Act 
Public Disclosure by utilizing information technology. Design of 
Information Systems is built to deliver information that occur 
within/among government agencies/private, public and individuals either in 
a vertical or horizontal relationships in Salatiga Government to run 
efficiently, so there is no blockage in the delivery of information. 

Keywords: diffusion of information, information systems, classification 
of information, DU KIP No 14 2008 

1. Pendahuluan 

Penyebaran informasi atau sering juga disebut dengan difusi informasi 
merupakan suatu hal yang penting. Suatu informasi akan sangat bernilai bagi 
publik berdasarkan tingkat kebutuhan publik tersebut. Daur hidup informasi yang 

diakses oleh publik memiliki batasan waktu yang sangat relatif, tergantung 
kebutuhan pengguna informasi tersebut. Meskipun demikian, jenis informasi 
apapun yang berasal dari pemerintah kota, hendaknya dapat dengan mudah dan 
segera dapat diakses oleh masyarakat pengguna informasi tersebut. Hal ini 
tentunya seiring dengan disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [I]. Menurut Undang-Undang 
tersebut pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Informasi adalah keterangan, 
pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, 
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balk data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca 
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik. Selain 
itu juga pada pasal atau ayat yang lain ditekankan bahwa penyampaian informasi 
kepada yang berhak wajib dilakukan oleh pihak yang disebut dengan Badan 
Publik. 

Teknologi informasi dan komunikasi ini telah merubah cara orang 
berkomunikasi. Straubhaar & LaRose menyatakan bahwa untuk mengetahui 
perubahan cara seseorang berkomunikasi dapat dilihat dari perspektif historis [2]. 
Perspektif ini lekat dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Straubhaar & 

LaRose menyebutkan ada tiga tingkatan perkembangan ekonomi dalam 
masyarakat, yakni era pertanian (agricultural), era industrial (industrial) dan era 
masyarakat informasi (information societies). Informasi yang didifusikan kepada 

masyarakat dapat ditujukan dari suatu lembaga pemerintahan kepada lembaga 
pemerintahan lain, dari lembaga pemerintah kepada kelompok bisnis tertentu dan 
dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat maupun sebaliknya. Konsep inilah 
yang disebut dengan konsep 'publik'. Sedangkan jenis informasi yang dapat 
diakses publik dapat berupa pemberitahuan kebijakan pemerintah dalam lingkup 
pemerintahan itu sendiri ataupun program sosialisasi kepada masyarakat yang 
harus diteruskan sampai ke tingkat pemerintah desa. Selain itu, informasi dapat 
juga berupa undangan pertemuan untuk koordinasi maupun pemberitahuan yang 
membutuhkan suatu respon segera seperti pemberitahuan tentang adanya 
pelatihan ataupun suatu kegiatan. 

Di dalam Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa pada kenyataannya implementasi UUKIP 
No. 14 tahun 2008 dalam badan-badan publik masih sangat minim dan kesadaran 

publik akan hak untuk memperoleh informasi juga masih sangat rendah. Hal ini 
bisa disebabkan karena beberapa hal antara lain, karena pemerintah belum tegas 
mengatur implementasi dari undang-undang tersebut, yang mungkin disebabkan 

karena belum adanya standard operating procedure (SOP) yang baku yang 
ditetapkan oleh pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Faisal Baraas. 
Penyebaran informasi di Kotamadya Salatiga tentu tidak lepas dari permasalahan- 
permasalahan yang telah diuraikan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah 
bagaimana informasi dapat disebarkan dari tingkat kodya sampai ke tingkat 
RT/RW dan informasi apa yang akan didistribusikan sampai ke tingkat RT/RW 
dan masyarakat yang berhak atas informasi tersebut. Selain itu, informasi yang 
akan didistribusikan perlu diklasifikasikan terlebih dahulu sehingga akan 
memperlancar pendistribusian informasi. 

Oleh sebab itu diperlukan model difusi informasi yang akan membantu 
pemerintah Kota Salatiga dalam mendistribusikan informasi kepada pihak publik 
serta mengklasifikasikannya sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan 
dirancang sistem difusi informasi yang mampu memberikan efisiensi klasifikasi 
dan penyebaran informasi yang terjadi didalam/antar lembaga pemerintah, 
masyarakat baik individu maupun lembaga, baik yang dilakukan dalam hubungan 
vertikal maupun horizontal dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai 
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bentuk penerapan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang difusi informasi ini belum banyak dilakukan, seperti hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Tifa tentang penilaian akses informasi 
publik di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010. Penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengetahui dan memetakkan berbagai hambatan atau tantangan 
dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Nusa Tenggara Timur 
[3], Pada kenyataannya, Yayasan Tifa masih menemukan kendala yakni 
rendahnya kesadaran di kalangan badan publik mengenau UU KIP dan masih 
kurangnya pemahaman pejabat publik atas tugas-tugas mereka dalam 
mendistribusikan informasi kepada publik serta kesadaran publik akan hak 

mereka untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh UU KIP masih minim. 
Selain penelitian yang berkaitan dengan implementasi UU KIP, Agustinus 

Fritz Wijaya dan Martin Setyawan pada tahun 2010 melakukan pengabdian 
masyarakat pada tingkat pemerintah kota Salatiga dalam hal pendistribusian 

informasi publik yang fokus pada informasi kependudukan [4], Wijaya dan 
Setyawan menemukan bahwa informasi yang bersumber dari pemerintah Kota 

Salatiga belum terdistribusi sepenuhnya. Informasi untuk masyarakat belum 
mengaplikasikan teknologi yang tepat bagi efisiensi pendistribusian informasi 

tersebut. 
Pada akhir 1900, pekerja di bidang informasi atau media hanya berjumlah 

sekitar 10%. Pada akhir masyarakat industri dan merupakan awal era informasi, di 
sekitar tahun 1950-an, pekerja di bidang media atau informasi telah mencapai 
30% dari berbagai jenis pekerjaan. Pada akhir 1950-an teknologi komunikasi 
mulai berkembang bersamaan dengan berkembangnya teknologi komputer, maka 
pekerja yang bergerak di bidang media dan informasi menjadi sekitar separuh dari 
jumlah jenis pekerjaan yang ada. Sejak itu, media merefleksikan status ekonomi 
masyarakat. Maka tidak heran media dominan yang berkembang adalah media 
yang membantu menciptakan, menjual, dan memroses informasi yakni komputer. 
Teknologi komputer telah mengkonvergensikan media lama pada masa industri. 
Dengan hadirnya teknologi ini, maka komunikasi yang terjalin di antara para 
peserta komunikasi seolah-olah tidak berjarak, tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu. The Global Village, demikian ungkapan Marshall McLuhan ketika ia 
menggambarkan kondisi masyarakat informasi ini. 

Model komunikasi massa tahap ini didasarkan pada fungsi penyebaran yang 
berurutan yang terjadi pada kebanyakan situasi komunikasi. Model ini 
menyatakan bahwa bagi lajunya komunikasi dari komunikator kepada komunikan 

terdapat jumlah "relay" yang berganti-ganti. Beberapa komunikan menerima 
pesan langsung melalui saluran dari komunikator sementara komunikan lain 
terpindahkan dari sumbernya beberapa kali. Jumlah tahap yang pasti dalam proses 
ini bergantung pada maksud tujuan komunikator, tersedianya media massa dengan 
kemampuan untuk menyebarkannya, sifat dari pesan, nilai pentingnya pesan bagi 
komunikan. Konsep ini apabila diimplementasikan maka nampak bahwa model 
komunikasi yang dibutuhkan untuk Pemkot Salatiga adalah model komunikasi 
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tahap ganda. Model komunikasi tahap ganda penting karena ada beberapa 
informasi yang langsung tersampaikan, namun ada juga beberapa informasi yang 
harus melewati sejumlah saluran agar sampai kepada pengguna informasi. 
Pemodelan difusi informasi penting demi pemberian hak-hak pengguna informasi. 

3. Metode 

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dirancang dengan 
pendekatan "Penelitian dan Pengembangan", artinya suatu program penelitian 
ditindaklanjuti dengan program pengembangan untuk perbaikan atau 
penyempumaan [5], Untuk menghasilkan Desain Sistem Informasi dalam rangka 
penyebaran informasi yang efisien di pemerintahan kota Salatiga, ditempuh 
langkah-langkah sistematis dalam bentuk proses aksi, refleksi, evaluasi, dan 

inovasi dengan mengaplikasikan metode penelitian observasi langsung, 
pengembangan, eksperimen, dan evaluasi. Secara umum metode yang digunakan 
untuk membangun Desain Sistem Informasi Difusi Informasi (SIDI) adalah 
menggunakan metode Waterfall [6], Perancangan Perangkat lunak dilakukan 
dengan metode Waterfall. Tahapan metode Waterfall adalah sebagaimana pada 
Gambar 1. 

Gambar 1 Bagan alur Metode Waterfall [6] 

4. Hasil dan Pembahasan 

Secara umum Sarana Prasaran Teknologi Informasi yang terdapat di 
wilayah Kodya Salatiga sebagai berikut (gambar 2): 

• Sudah terdapat komputer/laptop, printer, scanner di masing-masing 
SKPD, Kecamatan sampai kelurahan-kelurahan. 

• Semua SKPD, Kecamatan dan sebagian besar kelurahan sudah 

terkoneksi dalam Jaringan komputer (internet, intranet, LAN) 
• Jaringan Terhubung ke kantor PEMKOT dengan teknologi wireless. 
• Aplikasi yang ada: 

- terdapat beberapa aplikasi (sistem informasi) yang digunakan 
(SIAK, SI APBD, SI SKPD, PPDB, Kepegawaian, dls)->berbasis 
desktop. 

- Belum ada integrasi antar aplikasi maupun data yang digunakan 
(data belum terpusat). 

• Kondisi sumber daya manusia (SDM) 
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- Masih sedikit tenaga yang mampu menguasai teknologi informasi 
- Kebanyakan masih memiliki kemamuan pada level operator 
Secara organisatoris/kelembagaan, kewenangan pengelolaan sistem 
informasi dan komunikasi perlu dilakukan penataan lebih baik. 
Pemanfaatan Komputer: 

- Sebagai alat ketik 
- Alat penghitungan 
Belum dimanfaatkan secara optimal untuk distribusi informasi 
(perijinan, sharing data, informasi, surat menyurat) 
Aplikasi masih berjalan pada masing SKPD, belum terdapat sharing 
antar aplikasi dan berbasis desktop 
Sebagian aplikasi sifatnya outsource atau drop dari pusat sehingga 
kurang sesuai dengan kondisi daerah 
Belum ada pengelolaan yang optimal penyebaran informasi di 
Kotamadya Salatiga : 
- Klasifikasi Informasi 
- Mekanisme difusi informasi vertikal dan horizontal 
- Aplikasi distribusi informasi (website pengelolaan informasi) 
- Pemanfaatan IT, sesuai dengan kondisi masyarakat 

Gambar 2 Arsitektur Jaringan Komputer Pemkot Salatiga 

Seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 
2010 yang berisi tentang tentang "Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri" digunakan untuk mengkaji jenis-jenis nota dinas 
yang ada di badan publik. Selanjutnya naskah-naskah dinas inilah yang digunakan 
sebagai acuan dalam mendefmisikan jenis informasi yang ada. Seperti yang 
terdapat pada Gambar 3, terlihat bahwa tata kelola informasi dapat didasarkan 
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tersebut. Dimana didalamya diatur 
hal-hal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun tata kelola 
informasi antara lain: 1) tentang jenis-jenis/klasifikasi nota dinas berserta 
deskripsinya masing-masing, 2) aturan pembuatan (termasuk didalamnya 
penggunaan atas nama, untuk beliau, untuk perhatian, ad interim, pelaksana tugas 
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dan pelaksana harian, format, tandatangan/paraf, dan lain sebagainya), 3) tata 
persyaratan (syarat keamanan, otentifikasi, kop surat, dan lain sebagainya), 4) 
pembatalan/perubahan dan pencabutan naskah dinas. 

I PERATURAN MENTERt DALAM NEGERI I NOMOfi TAHUN 2010 

Definisi & Deskripst Jenis Informasi/Naskah Dinas 
ATURAN PEMBUAiAN NOTA DINAS 

JEMS-JENIS NASKAH DINAS TATA PERSURATAN DINAS 

PtMSATALAN, PERUDAHAN DAN PENCABUTAN NASKAH DINAS 

Gambar 3 Pengelolaan informasi berdasarkan Permen 55 Tahun 2010 

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik", dimana 

didalamnya diatur berkaitan dengan kebebasan memperoleh informasi publik 
(KMIP). Undang-undang tersebut secara garis besar mengatur antara lain: 1) 
Peraturan Pemerintah tentang masa retensi (masa berlaku kerahasiaan) dan 
tentang ganti ruginya serta, 2) Peraturan Komisi Informasi tentang standar 
layanan informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi. Atas 
dasar undang-undang terebut maka secara garis besar dapat dirumuskan desain 
penyebaran informasi yang didasarkan pada undang-undang tersebut (seperti pada 
gambar 4). 

UU WP No 14 Tahun 2008 

HAK OAN KEWAJIBAN j I INFORMASI 

KETAT j TERBATAS f BERK ALA SERTA MERTA SET1AP SAAT 

Gambar 4 Difusi informasi berdasarkan UU KIP no 14 Th 2008 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2011 yang berisi 
tentang "Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Salatiga", dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun 
struktur informasi di Pemkot Salatiga. Dimana peraturan tersebut salah satunya 
yang menjadi acauan didalamnya adalah UU KIP No 14 tahun 2008. Oleh sebab 
itu, dengan mengacu pada perwali 28 tahun 2011 dapat dirancang struktur 
organisasi yang mengelola informasi di Pemerintah Kota Salatiga. Secara jelas 
mekanisme distribusi informasi dalam sistem kelembagaan (struktur PPID) dapat 
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digambarkan seperti pada gambar 5. 

Gambar 5 Struktur Organisasi PPID Pemkot Salatiga 

Sehingga secara keseluruhan sistem informasi difusi informasi Salatiga 
dapat digambarkan seperti pada gambar 6 yang merupakan gabungan dari desain- 
desain sebelumnya. 

arKASisatf (PfRWaiSo 2S Kill dsn »o i jmi) 

IfR8AIAS I! SISUMA Sf«IflMtRTA j aiWSAAT 

Gambar 6 Rancangan Tata Kelola Informasi Badan Publik 

Selanjutnya secara arsitektural, sistem dibangun dengan memperhitungkan 
kemungkinan jalur informasi yang ada. Dimana dalam perancangan arsitektur 
SIDI melibatkan jaringan komunikasi publik maupun privat untuk memberikan 
sejumlah altematif penyebaran informasi, yakni internet (email dan web) serta 
seluler (SMS) seperti yang terlihat pada Gambar 7. Sehingga diharapkan 
pengiriman/penerimaan informasi dapat dilakukan dengan memperhitungkan 

semua kondisi yang ada. 

Gambar 7 Arsitektur Jaringan SIDI 
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Pada Gambar 8, masukan infonnasi dapat berasal dari jajaran instansi 
ataupun dari masyarakat. Dari masukan akan dipilah oleh admin unluk kemudian 
didistribusikan berdasarkan UU KIP No. 14 Tahun 2008. Apabila informasi itu 
perlu disampaikan ke unit-unit terkait (SKPD) maka informasi itu akan diteruskan 
melalui email. Selain informasi dapat dikirimkan melalui email, ringkasan 

informasi yang berupa judul email dan pengirim asal akan dikirimkan melalui sms 
apabila pilihan ringkasan dipilih. 

Ketika informasi yang ditujukan kepada kecamatan maka proses yang sama 
juga akan dilakukan seperti pada unit hanya pada kecamatan terdapat tambahan 
apakah informasi juga perlu diteruskan sampai ke tingkat kelurahan. Proses yang 
dilakukan untuk tingkat kecamatan juga akan dilakukan untuk tingkat kelurahan 
hanya bedanya apakah informasi akan didistribusikan juga pada tingkat RT/RW. 
Setelah proses distribusi melalui email dan sms dilakukan, maka informasi akan 
disimpan dalam dokumentasi arsip dan bila informasi ini bersifat publik maka 
informasi ini akan dlpublish melalui halaman web. 

Dalam perancangan aplikasinya, maka melibatkan beberapa aktor dan 
aktivitas yang berkaitan difusi informasi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa 
aktor umum (masyarakat atau lembaga swasta), dinas (dinas-dinas (SKPD) yang 
terdapat dilingkungan Pemkot Salatiga) serta administrator yang memegang 
kendali terhadap sistem SIDI). Selanjutnya terdapat aktivitas-aktivitas yang bisa 
dilakukan oleh aktor-aktor dalam menjalankan fungsinya, dimana masing-masing 
aktivitas akan sangat tergantung pada aktor bersangkutan seperti pada gambar 8. 

„r;„. 

Gambar 8 Alur rencana pembangunan Prototipe SIDI 

40 



Desain Sistem Penyebaran Informasi (Sulistyo dan Chandra) 

Pada perancangan prototipe dilakukan dengan tahapan UML, sehingga 
menghasilkan perancangan sebagai berikut seperti pada Gambar 9. 

Gambar 9 Use case prototipe SIDI 

Pada use case yang dihasilkan terdapat 3 aktor yang terlibat didalam sistem 
ini yakni, publik (umum), dinas dan administrator sistem. Dimana masing-masing 
aktor memiliki kemampuan menggunakan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya 
(seperti pada gambar 9). Selanjutnya, tiap-tiap fitur diatas akan dijelaskan melalui 
activity diagram. 

Sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi, hams terlebih dahulu 
melakukan registrasi ke sistem dengan memasukkan identitas yang diperlukan 
termasuk username dan passwordnyz.. Selanjutnya sistem akan melakukan 
pengecekan terhadap data yang dimasukkan. Administrator akan melakukan 
approve (persetujuan) terhadap permintaan registrasi user dan sistem akan 
menyimpannya. User disini bisa berupa individu atau lembaga/organisasi 
(Gambar 10). 

Gambar 10 Activity diagram registrasi 

Fasilitas Kotak Saran pada aplikasi diberikan untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasi, keluhan maupun ide- 
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ide kepada dinas pemerintahan maupun masyarakat. Pada proses pengiriman 
Kotak Saran, dapat dilakukan setelah user melakukan registrasi awal dan login 
kedalam kedalam sistem. User akan memasukkan judul dan isi saran termasuk 
tujuannya (saran tersebut ditujukan untuk dinas apa). Selanjutnya sistem akan 
melakukan pengecekan terhadap input saran yang dimasukkan, bila 

sesuai/lengkap maka akan disimpan kedalam database sebagai arsip dan 
ditampilkan dalam halaman web pemkot. Selain ditampilkan pada web juga akan 
dikirimkan ke unit yang bersangkutan melalui sms, email, web dinas terkait. 
Selanjutnya proses tanggapan terhadap saran dapat dilakukan oleh penerima. 
Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan setiap dinas melihat arsip pada dinas 
yang bersangkutan. Pada proses informasi kotak saran dapat dilakukan oleh 

semua pengguna, tetapi balasan terhadap saran tersebut hanya bisa dilakukan oleh 
dinas pemerintah. Secara detil dapat dilihat pada Gambar 11. 

Gambar 11 Pengiriman dan Balasan Kotak Saran Melalui Web 

Selain melalui aplikasi, pengiriman saran dapat juga dilakukan melalui 

SMS. Sehingga pengguna dapat melakukan pengiriman ke kotak saran 
menggunakan SMS dengan nomor yang telah teregistrasi pada saat melakukan 

registrasi awal ke sistem. Pada pengiriman saran melalui SMS harus megikuti 
format tertentu yang sudah ditetapkan, termasuk ID tujuan. Yang membedakan 
dengan pengiriman melalui web adalah dimana sebelum ditampilkan akan 
dilakukan pengecekan otentifikasi dan format inputan. Bila sesuai maka akan 

ditampilkan dan disimpan oleh sistem sebagai arsip serta dikirimkan ke dinas 
yang dituju baik melalui email, SMS maupun aplikasi pada dinas terkait (seperti 

pada Gambar 12). 
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Gambar 12 Pengiriman dan Balasan Kotak Saran Melalui SMS 

Pada fitur Pengumuman, dilakukan untuk memberikan kemudahan pada 
dinas pemerintah untuk memberikan informasi yang sifatnya umum 
(pemberitahuan, sosialisasi, berita, dan lain lain). Oleh sebab itu aktor yang 
diperbolehkan memberikan pengumuman hanya Dinas Pemerintah saja, 
sedangkan masyarakat hanya bisa membaca. Dinas yang akan memasang 
pengumuman harus memasukkan judul dan isi pengumuman. Selanjutnya 
sistemakan melakukan pengecekan terhadap input yang diberikan, bila sesuai 

maka akan disimpan sebagai arsip dan ditampilkan pada halaman web serta 
dikirimkan kepada seluruh dinas pemerintah (seperti pada gambar 13). 

Gambar 13 Pengiriman informasi berupa Pengumuman melalui web 

Selain melalui aplikasi, pemberian pengumuman dapat juga dilakukan 
melalui SMS. Sehingga pengguna dapat melakukan pengiriman informasi ke fitur 
pengumuman menngunakan SMS dengan nomor yang telah teregistrasi pada saat 
melakukan registrasi awal ke sistem. Pada pengiriman saran melalui SMS harus 

megikuti format tertentu yang sudah ditetapkan, yang membedakan dengan 
pengiriman melalui web adalah dimana sebelum ditampilkan akan dilakukan 
pengecekan otentiflkasi dan format inputan. Bila sesuai maka akan ditampilkan 
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dan disimpan oleh sistem sebagai arsip serta dikirimkan ke dinas yang dituju balk 
melalui email, SMS maupun aplikasi pada dinas terkait (seperti pada gambar 14). 

Gambar 14 Pengiriman informasi berupa Pengumuman melalui SMS 

Fitur Info diberikan untuk memungkinkan dinas maupun publik 
(masyarakat) memberikan informasi tertentu yang bersifat informal yang 
ditujukan pada dinas tertentu. Sehingga informasinya tidak akan ditampilkan pada 
halaman web umum, tetapi akan dikirimkan pada inbox masing masing dinas 
terkait baik melalui SMS, email maupun inbox pada aplikasi dinas terkait. 
Pengiriman info dapat dilakukan oleh dinas kepada dinas yang lain dan publik 
kepada dinas tertentu. Pengiriman bisa dilakukan memlalui aplikasi web maupun 
SMS. Untuk tahapan pengiriman melalui web dapat dilihat pada Gambar 15, 
sedangkan pengiriman melalui SMS dapat diihat pada Gambar 16. Selanjutnya, 
dinas terkait dapat melakukan respon berupa balasan melalui web maupun SMS. 

Gambar 15 Pengiriman INFO melalui web 
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Desain Sistem Penyebaran Informasi (Sulistyo dan Chandra) 

Gambar 16 Pengiriman INFO melalui SMS 

Fasilitas Surat Menyurat pada aplikasi diberikan untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat dan dinas pemerintah dalam memberikan aspirasi, 
keluhan maupun ide-ide serta usulan yang berupa surat resmi ataupun proposal 
kepada dinas pemerintahan. Pada proses pengiriman surat menyurat, dapat 
dilakukan setelah user melakukan registrasi awal dan login kedalam kedalam 
sistem. User akan memasukkan judul dan isi surat serta lampirannya bila ada 
termasuk tujuannya (surat tersebut ditujukan untuk dinas apa). Selanjutnya sistem 
akan melakukan pengecekan terhadap input saran yang dimasukkan, bila 

sesuai/lengkap maka akan disimpan kedalam database sebagai arsip dan 
dikirimkan ke dinas yang bersangkutan melalui sms (pemberitahuan), email, web 
dinas terkait. Selanjutnya proses tanggapan terhadap surat dapat dilakukan oleh 
penerima. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan setiap dinas melihat arsip 
pada dinas yang bersangkutan. Pada proses surat menyurat dapat dilakukan oleh 
semua pengguna, tetapi balasan terhadap surat tersebut hanya bisa dilakukan oleh 
dinas pemerintah. Pengiriman surat hanya bisa dilakukan melalui web aplikasi 
(secara detil dapat dilihat pada Gambar 17). 

\ j Input: Judul, Isi, larnpiran 
J 7 Tujuan 

Gambar 17 Pengiriman Surat Menyurat melalui web 

Sehingga berdasarkan use case dan class diagram diatas maka didapatkan 
desain class diagram seperti pada Gambar 17. 
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5. Simpulan 

Desain yang dibangun akan membantu didalam proses pendistribusian 
informasi ke/dari unit-unit (SKPD, kecamatan, kelurahan, RT/RW, masyarakat) 
akan membantu dalam proses pengarsipan, karena setiap informasi yang 
dikirimkan akan terdokumentasi/terarsip secara otomatis. Selain itu, pemanfaatan 
jalur-jalur komunikasi yang ada (email dan web) dan seluler (SMS) 
memungkinkan informasi dapat disampaikan dan diterima dengan segala kondisi 

teknologi yang ada. Sehingga diharapkan sistem tersebut dapat memberikan 
efisiensi dalam membantu pengklasifikasian dan pendistribusian informasi di 
Pemkot Salatiga yang mengacu pada Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. 
Sehingga akan meminimalisir terjadinya sengketa informasi. 

Oleh sebab itu, perlu adanya kesiapan pengguna dan penataan lembaga yang 
memungkinkan suatu informasi dikelola dan disebarkan dengan benar sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan mengindahkan 
privasi dan etika yang berlaku dimasyarakat. 
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