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ABSTRACT 
Nowadays, people are more likely to keep document in electronic form (e-document), because it is easier to access and to 
maintain. E-document system can work through internet so it is more easily accessed and collected by user. BaKTI as a 
social organization under the world bank which serves information about East Indonesian Development, has to provide 
information (document, report, paper, etc) to any related user needing information. In a try to improve this task, BaKTI 
needs an application that can run through internet such as e-document so anyone can access it at any time and from any 
place. In this research, application was developed in PHP and placed in a web server connected to MySQL database 
server. This application supports e-document system and the document can be uploaded and downloaded by anyone who 
needs it. This application also provides a searching facility for comparing data between cities. This application is proven 
to be easy and good in sharing information and document. 
Keywords: E-document, Regional, Information System 
 
1. Pendahuluan 
BaKTI adalah sebuah badan sosial di bawah Bank Dunia yang berfungsi sebagai pusat informasi dari pembangunan-
pembangunan di Kawasan Indonesia Timur. Peranannya sebagai pusat informasi menuntut BaKTI dapat memberikan 
kemudahan bagi siapapun yang hendak mendapatkan informasi berupa dokumen, laporan atau report dalam banyak 
sektor, meliputi pemerintahan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan juga profil pembangunan tentang suatu daerah yang 
sudah berjalan. Untuk mendapatkan dokumen atau report yang diinginkan, user harus datang ke badan sosial ini untuk 
melakukan pencarian dokumen melalui sistem intranet yang disediakan di badan sosial ini. Bila dokumen telah diperoleh, 
maka user akan mengkopi dokumen-dokumen yang didapatkan ke dalam media CD untuk dibawa pulang. Namun 
semakin banyaknya user yang membutuhkan dokumen prosedur ini dirasakan sangat menghambat pelayanan yang 
diberikan karena akan memakan waktu yang lama dan user terpaksa harus datang ke lokasi BaKTI.  
 
Oleh sebab itu pelayanan melalui aplikasi website internet yang dapat menjembatani jarak yang ada telah dikembangkan, 
sehingga user dapat langsung mengakses dokumen dari manapun user berada dengan tidak terbatasi oleh jarak, daerah, 
kota, ataupun negara. User juga dapat mencari dokumen yang diperlukannya kapan saja. Selain itu dengan adanya 
pengembangan aplikasi ini juga memungkinkan user dapat melakukan proses upload dokumen yang dipunyainya ke 
website, sehingga dapat menjadi tambahan informasi bagi user yang lainnya. 
 
Untuk meningkatkan kualitas layanannya, maka BaKTI tidak hanya menyediakan dokumen tetapi juga mampu 
menyediakan informasi yang lebih mendetail dan dapat dilihat langsung. Contohnya, sekarang ini pembangunan di 
Kawasan Indonesia Timur banyak dilakukan, tidak cuma pada ibukota-ibukota tetapi juga dilakukan secara menyeluruh 
di daerah-daerah. Sedangkan dalam memulai pembangunan dibutuhkan informasi tentang daerah tersebut. Oleh sebab itu, 
dalam website yang dikembangkan ini juga akan dibuat suatu sistem yang dapat mengolah informasi tentang daerah-
daerah itu agar informasi tersebut dapat menunjang kebutuhan dari user. Informasi itu antara lain informasi tentang 
daerah meliputi propinsi, ibukota dan kota. Dari pembagian daerah di atas, dapat dilihat lagi sumber daya alam yang 
dimiliki, pembangunan yang berlangsung, keadaan pendidikan, dan jumlah penduduknya untuk dijadikan acuan 
pertimbangan pembangunan di daerah tersebut. 

 
2. E-Document 
Metode lama dalam menyimpan data[1] adalah dalam bentuk buku atau kertas. Diawali dengan perpustakaan tradisional, 
yaitu kumpulan buku tanpa katalog, kemudian berkembang menjadi perpustakaan semi modern, dimana katalog 
dilakukan secara manual. Lalu ada pula katalog secara komputer. Di era teknologi informasi, lahir istilah yang disebut 
dengan perpustakaan digital. Lalu yang paling canggih adalah perpustakaan virtual, ketika semua koleksi buku bisa 
diakses melalui internet. Saat ini perpustakaan virtual sudah menjadi kenyataan. Sudah cukup banyak perpustakaan 
online di negara maju. Untuk menuju ke arah perpustakaan virtual ini, terlebih dulu kita harus mengenal teknologi 
bagaimana dokumen pada sehelai kertas bisa diolah menjadi database komputer. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, 
setiap institusi mulai merambah dengan sistem e-document. 
 
Secara teknis, proses terciptanya sebuah e-document tidak terlalu rumit[1]. Manfaat dari e-document salah satunya adalah 
meminimalisasi tempat karena setumpukan data atau buku bisa dirangkum menjadi sebuah disket kecil. Untuk mencapai 
hasil ini, harus melalui beberapa proses. Pertama, semua dokumentasi kertas melalui sistem scanning untuk bisa 
ditampakkan dalam komputer. Dari sini bisa diolah lagi mana dokumen yang benar-benar penting atau tidak. Klasifikasi 
ini disebut dengan sistem verification. Dari sini menuju ke proses index, yaitu pengelompokan daftar isi yang ditujukan 
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untuk memudahkan pencarian data. Dalam indexing ini dilakukan kategorisasi berupa tipe dokumen, tanggal, nama 
pembuat serta kata kunci. Sistem indexing bisa dilakukan dengan metode manual atau otomatis. 
 
3. Desain System 
Gambaran sistem secara umum dapat dilihat pada Gambar 1, dimana user dibagi menjadi 3 yaitu user umum, user 
member dan administrator dengan hak akses yang berbeda-beda. Akses ke web server dilakukan melalui internet yang 
nantinya melayani proses penyimpanan maupun pencarian data. Data yang ada disimpan dalam sebuah database 
menggunakan MySQL yang dipergunakan untuk menyimpan data yang nantinya dapat diakses oleh user. 

 
Gambar 1. Gambaran Sistem Secara Global 

 
Adapun desain DFD context diagram (Gambar 2) dari proses dan aliran data pada sistem secara keseluruhan terdiri dari 
tiga entitas yang terlibat di dalam sistem, yaitu : administrator, user member dan user umum. 

 
Gambar 2. DFD Context Diagram 

Sedangkan desain conceptual ERD dari sistem e-document dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. ERD Conceptual Model 

Menu website e-document bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Desain Menu Website BaKTI 

 
4. Implementasi dan Hasil Pengujian 
Untuk implementasi dan pengujian digunakan sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 
• Processor : Intel Pentium 4 M 2.0 GHz 
• Memory  : 256 MB RAM 
• Hard Disk : 20 GB 
• Operating System  : Windows XP 
• Database : MySQL 
 
Setelah koneksi tercipta maka ditampilkan menu utama website seperti terlihat pada Gambar 5. User (umum) dapat 
melakukan pencarian terhadap dokumen yang diinginkan. User juga dapat melakukan login sebagai user member ataupun 
administrator untuk melakukan upload dokumen ataupun proses yang lain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Menu Utama 

Proses upload dokumen yang dipunyai oleh user ke website dapat dilakukan dengan memasukkan login sebagai member, 
kemudian akan tampil halaman dimana member dapat memasukkan dokumen yang dipunyai ke website seperti terlihat 
pada Gambar 4. User dapat melengkapi keterangan tentang dokumen yang dimasukkan guna mempermudah proses 
pencarian terhadap dokumen tersebut seperti subjek dokumen, wilayah yang dibahas pada dokumen tersebut dan abstrak 
tentang dokumen tersebut. 
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Gambar 4. Form Upload Dokumen 

 
Selain itu user yang mengunjungi website juga dapat melakukan pencarian terhadap dokumen berdasarkan region, 
subject, abstrak, dan title seperti terlihat pada Gambar 5. Daftar dokumen yang berhasil ditemukan akanditampilkan 
dalam list, kemudian user dapat melihat dokumen yang diinginkan dengan menekan gambar view yang ada disamping 
dokumen yang bersangkuan. 

 
Gambar 5. Halaman Search Document By Subject 

 
Selain pencarian dokumen, user dapat melihat data profil suatu kota. User memilih kota yang ingin dilihat profilnya. 
Profil suatu kota yang ditampilkan adalah data populasi, data pendidikan, dan data sumber daya alam seperti tampak pada 
Gambar 6. 

 
Untuk melihat perbandingan data, maka user harus memilih sedikitnya dua kota dan maksimal tiga kota. Lalu user juga 
harus memilih data apa saja yang ingin dibandingkan dengan memberi check pada checkbox data yang ada. Kemudian 
untuk menampilkan tabel perbandingannya maka user menekan tombol ‘View’. Tampilan tabel perbandingan data kota 
akan tampak pada Gambar 7 dan Gambar 8. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari perancangan dan pembuatan sistem e-document ini adalah sebagai berikut : 
• Sistem ini mampu menyimpan informasi daerah yang berupa data penduduk, data pendidikan, dan data sumber daya 

alamnya sehingga dapat melengkapi informasi bagi para pengguna. 
• Sistem ini dapat memudahkan pengumpulan dokumen (pdf)  dari berbagai daerah, serta melakukan proses pencarian 

dokumen, baik melalui judul, subject, region, abstrak, serta pencarian advanced search. 
• Sistem ini dapat menghasilkan informasi data perbandingan antara kota. 
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Gambar 6. Halaman Menu Regional Profile 

 

 
Gambar 7. Menu Compare City                  Gambar 8. Hasil Compare City 

 


