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1. LATAR BELAKANG
Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyuwangi berlangsung
relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas di berbagai sektor.
Pertumbuhan aktivitas ini tentunya dapat memberikan dampak negatif maupun
positif jika tidak dilakukan pengendalian terhadap pola ruang di dalamnya. Antisipasi
terhadap pertumbuhan wilayah yang tidak terarah dapat dilakukan melalui
pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan daerah yang ada.
Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, salah satunya dilakukan dengan cara
mengatur dan

memonitor proses-proses perizinan

yang ada

di

wilayah

Kabupaten/Kota. Proses perizinan kegiatan pemanfaatan ruang akan semakin
mudah apabila dibantu dengan bantuan inovasi teknologi informasi dalam bentuk
sebuah sistem. Penggunaan sebuah inovasi dalam proses perizinan pemanfaatan
ruang akan sangat membantu perangkat daerah dalam melakukan suatu evaluasi
terhadap kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang di daerahnya apakah telah sesuai
dengan Perda yang dibuat atau sebaliknya. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka
dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi di bidang penataan ruang yang mampu
mengintegrasikan data/informasi spasial.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan perencanaan dan
pengembangan sistem informasi perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang yang
dapat memberikan informasi tentang kondisi topografi wilayah, informasi penataan
ruang, maupun informasi perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayahnya.
Informasi tersebut ditujukan agar mampu memberikan suatu informasi penataan
ruang sekaligus menjadi pintu masuk bertambahnya investasi di daerah di wilayah
Kabupaten Banyuwangi. Dengan dikembangkannya aplikasi ini, diharapkan para
pelaku usaha di kabupaten banyuwangi sadar akan pentingnya penataan ruang dan
melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah yang telah
diberlakukan.
Sistem Informasi yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi melalui SKPD Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman
Bidang Penataan Ruang diberi nama SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang).
Aplikasi SITARU ini merupakan suatu perangkat yang dibuat untuk membantu
penggunanya dalam mendapatkan pertimbangan teknis perencanaan (Advise
Planning) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) sebagai syarat untuk
mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan IPPT Kabupaten.
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2. DOKUMEN PERSYARATAN
Jenis pelayanan yang ada di sistem informasi tata ruang (SITARU) terdiri dari
pelayanan Advise Planning dan Keterangan Rencana Kabupaten. Advise Planning ini
merupakan pertimbangan teknis perencanaan yang berisi informasi kesesuaian
peruntukan lahan untuk izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Perda rencana tata
ruang yang berlaku. Dalam memberikan pertimbangan teknis perencanaan (Advise
Planning) ini terdiri dari Advise Planning Perorangan dan Non Perorangan.
Keterangan Rencana Kabupaten atau yang biasa disingkat dengan KRK merupakan
informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada lokasi tertentu. KRK ini menjadi persyaratan
untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan sama seperti halnya Advise Planning.
2.1

ADVISE PLANNING PERORANGAN
Dokumen persyaratan yang dibutuhkan ketika akan melakukan pendaftaran

Advise Planning secara perorangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No 66
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Formulir permohonan bermeterai
b. Fotokopi KTP Pemohon
c. Fotocopy Sertifikat Tanah/ AJB / Kutipan Leter C + Peta Bidang
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) sebaiknya dilengkapi dengan fotokopi
peta bidang tanah yang menunjukkan lokasi sesuai dengan sertifikat tanah,
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) tetapi masih berupa Letter C atau
petok, maka sebaiknya dilengkapi dengan peta kerawangan tanah dari desa/lurah
atau dapat diganti menggunakan peta bidang tanah hasil pengukuran dari kantor
ATR/BPN Banyuwangi (jika memang sudah diukur).
- apabila masih berupa Letter C , petok maka dilengkapi kutipan C dari desa/lurah
dan peta kerawangan tanah yang ditandatangani dari pihak desa/kelurahan.
d. Surat Pernyataan Pemilik Tanah disertai fotokopi pemilik tanah (apabila nama
pemohon dan nama pemilik tanah berbeda)
e. Surat Pernyataan pemohon bermaterai
f.

Gambar siteplan (draft) disertai denah lokasi usaha bermaterai ukuran A3

g. Surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab
permohonan izin selain pemilik + fc KTP yang diberi kuasa
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Dokumen di atas kemudian discan, masing masing dengan ukuran tidak melebihi 5 Mb
dengan format pdf maupun jpeg / jpg.

2.2

ADVISE PLANNING NON PERORANGAN
Advise Planning non perorangan ditujukan untuk pendaftaran bagi badan usaha

yang berbadan hukum seperti PT, Yayasan dan Koperasi. Dokumen persyaratan yang
dibutuhkan ketika akan melakukan pendaftaran Advise Planning Non Perorangan sesuai
dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No 66 tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Formulir permohonan bermeterai
b. Fotokopi ktp pemohon
c. Fotocopy Sertifikat / AJB / Kutipan Leter C + Peta Bidang
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) sebaiknya dilengkapi dengan fotokopi
peta bidang tanah yang menunjukkan lokasi sesuai dengan sertifikat tanah,
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) tetapi masih berupa Letter C atau
petok, maka sebaiknya dilengkapi dengan peta kerawangan tanah dari desa/lurah
atau dapat diganti menggunakan peta bidang tanah hasil pengukuran dari kantor
ATR/BPN Banyuwangi (jika memang sudah diukur).
- apabila masih berupa Letter C , petok maka dilengkapi kutipan C dari desa/lurah
dan peta kerawangan tanah yang ditandatangani dari pihak desa/kelurahan.
d. Surat Pernyataan Pemilik Tanah disertai fotokopi pemilik tanah (apabila nama
pemohon dan nama pemilik tanah berbeda)
e. Surat Pernyataan pemohon bermaterai
f.

Fotokopi Akta Pendirian Usaha dan atau perubahannya

g. Gambar siteplan (draft) disertai denah lokasi usaha bermaterai ukuran A3
h. Fotocopy Keanggotaan Asosiasi REI/APERSI (untuk Perumahan / Kavling)
i.

Surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan / penanggungjawab
permohonan izin selain pemilik + fotokopi KTP yang diberi kuasa

Dokumen di atas kemudian discan, masing masing dengan ukuran tidak melebihi 5 Mb
dengan format pdf maupun jpeg / jpg.
2.3

KETERANGAN RENCANA KABUPATEN
Dokumen persyaratan yang dibutuhkan ketika akan melakukan pendaftaran

Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
No 66 tahun 2019 adalah sebagai berikut :
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a. Formulir permohonan bermeterai
b. Fotokopi ktp berlaku ( ktp pemohon )
c. Fotocopy sertifikat / AJB / Kutipan Letter C + peta bidang
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) sebaiknya dilengkapi dengan fotokopi
peta bidang tanah yang menunjukkan lokasi sesuai dengan sertifikat tanah,
- apabila menggunakan Akta Jual Beli (AJB) tetapi masih berupa Letter C atau
petok, maka sebaiknya dilengkapi dengan peta kerawangan tanah dari desa/lurah
atau dapat diganti menggunakan peta bidang tanah hasil pengukuran dari kantor
ATR/BPN Banyuwangi (jika memang sudah diukur).
- apabila masih berupa Letter C , petok maka dilengkapi kutipan C dari desa/lurah
dan peta kerawangan tanah yang ditandatangani dari pihak desa/kelurahan.
d. Surat pernyataan pemilik tanah disertai fotokopi pemilik tanah (apabila nama
pemohon dan nama pemilik sertifikat tanah berbeda)
e. Lampiran denah dan koordinat lokasi
Koordinat lokasi harus dipastikan sama antara denah lokasi dengan bukti
kepemilikan tanah yang akan dimohon
f.

Lampiran foto lokasi tampak muka, samping dan belakang dan terlihat bagian lebar
jalan

Dokumen di atas kemudian discan, masing masing dengan ukuran tidak melebihi 5 Mb
dengan format pdf maupun jpeg / jpg.

Gambar 2.1 Contoh Draft Siteplan
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3. TIPE USER / PENGGUNA
3.1. USER SUPERADMIN
User SuperAdmin secara umum bertugas untuk melakukan pengaturan awal dan
mengelola sistem secara keseluruhan. Beberapa tugas yang ada di dalam user tersebut
meliputi :
a. mengatur tampilan informasi website SITARU
b. mengatur form dokumen persyaratan bagi pemohon perorangan dan badan
usaha berbadan hukum
c. mengelola id user untuk pengguna SITARU mulai dari petugas mall pelayanan,
sekretariat, staf, kasi, kabid dan sekdin
d. melakukan perbaikan apabila ada kesalahan dalam proses pendaftaran atau
dokumen persyaratan
e. memastikan sistem berjalan lancar
Tahapan awal untuk masuk ke dalam web sitaru sebagai seorang admin dilakukan
dalam beberapa tahapan. Berikut ini tahapan tahapan yang harus dilakukan meliputi :
1. Masuk ke website sitaru.banyuwangikab.go.id seperti gambar di bawah ini

Gambar 3.1 Tampilan Halaman Muka Website SITARU

2. Arahkan kursor ke bagian pojok kanan atas tepat pada bagian gambar kunci,
kemudian tekan tepat pada bagian TOMBOL KUNCI tersebut untuk login.
3. Langkah selanjutnya setelah menekan tombol kunci akan keluar form untuk
memasukan username dan password. Pada bagian ini user admin yang akan
menjadi pembahasan. Apabila sudah memasukkan username dan password
kemudian tekan tombol masuk (MASUK)
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Gambar 3.2 Tampilan Login Username dan Password

3.1.1. MENAMBAHKAN USER / PENGGUNA
Cara untuk menambahkan USER dilakukan dalam beberapa tahapan berikut :
1. Setelah login, akan tampil halaman dashboard user superadmin. Langkah
selanjutnya adalah membuat user-user di bawahnya atau user non admin yang akan
digunakan untuk memproses berkas pendaftaran pemohon. Langkah pertama
adalah pilih ikon USER pada bagian dashboard di sebelah kiri halaman website.

Gambar 3.3 Tampilan Dashboard User
SuperAdmin
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2. Kemudian untuk menambahkan user non admin, pilih ikon TAMBAH USER pada
bagian pojok kanan atas. Setelah itu form diisi sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan kemudian pilih CREATE

Gambar 3.4 Form Pembuatan User Baru

3. Apabila sudah berhasil membuat user non admin sesuai dengan kebutuhan, maka
tugas dari user admin telah selesai sehingga akan tampil nama nama user yang telah
ditambahkan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.5 Data User Berhasil Ditambahkan
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3.1.2. MENGEDIT INFORMASI USER
Cara untuk mengubah informasi USER dilakukan dalam beberapa tahapan berikut :
1. Cara mengubah / mengedit user non admin yang telah dibuat bisa dilakukan dengan
memilih tombol PENSIL di sebelah paling kanan kemudian akan tampil form user
yang telah dipilih. Di dalam form ini kemudian diisikan data yang akan diubah. Apabila
telah diubah sesuai kebutuhan selanjutnya tekan tombol UPDATE sampai ada
notifikasi berhasil dan data user non admin telah berubah.

Gambar 3.7 Cara Mengubah (UPDATE DATA) User Non
Admin

2. Pada gambar di atas terdapat gambar KUNCI yang berfungsi untuk mengubah
password dari user user yang telah dibuat sebelumnya. Caranya dengan menekan
tombol KUNCI kemudian akan keluar sebuah form untuk mengganti password seperti
terlihat pada gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya, masukan password baru dan
tekan CREATE maka password pun berganti dengan password yang terbaru

Gambar 3.8 Mengganti Password User
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3.1.3. MENGELOLA DOKUMEN PERSYARATAN
Tugas dari User SuperAdmin lainnya adalah mengatur jumlah dokumen persyaratan
pendaftaran yang tampil. Cara untuk mengatur dokumen dilakukan dalam beberapa
tahapan berikut ini :
1. Login ke dalam sistem menggunakan user SuperAdmin. Pada bagian halaman
dashboard tekan pada bagian menu PERSYARATAN di sebelah kiri. Tekan dan akan
keluar dua pilihan berupa PERORANGAN dan BADAN USAHA. Sebagai contoh
disini dipilih PERORANGAN, maka akan tampil halaman dokumen persyaratan yang
diperlukan.

Gambar 3.9 Tampilan Dokumen
Persyaratan

2. Apabila ada beberapa persyaratan di atas tidak dibutuhkan, maka cukup dengan
menekan tombol YES pada kolom AKTIF hingga berubah menjadi berwarna merah
dan tulisan berubah menjadi NO
3. Apabila ingin menambahkan persyaratan bisa dilakukan dengan menekan tombol
TAMBAH PERSYARATAN di bagian kanan atas. Setelah itu akan muncul form input
persyaratan dan tinggal mengisi sesuai dengan kebutuhan kemudian tekan CREATE.
Hasilnya dokumen persyaratan baru akan muncul pada bagian dashboard
persyaratan perorangan. Cara ini juga sama dilakukan pada bagian persyaratan
untuk BADAN USAHA
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Gambar 3.10 Menambah Persyaratan

3.2. USER NON ADMIN
User Non Admin adalah tipe user yang digunakan untuk memproses berkas
pendaftaran. Tipe user ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu user pemohon dan user
semi admin. User Pemohon merupakan user yang dibuat oleh pemohon langsung yang
mendaftar permohonan berkas pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning)
maupun KRK, sedangkan User Semi Admin merupakan user yang digunakan oleh Staf
Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman untuk memproses berkas
permohonan dari User Pemohon. Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada
User Semi Admin yang terdiri dari beberapa user diantaranya :
-

Petugas MPP

-

Staf PU

-

Sekretariat PU

-

Kasi

-

Kabid

-

Sekretaris Dinas (Sekdin)

3.2.1. USER PETUGAS MPP (MALL PELAYANAN PUBLIK)
User Petugas MPP secara umum bertugas untuk membantu pelayanan kepada
pemohon dalam melakukan input data pendaftaran pertama kali. Disamping itu user
petugas MPP juga membantu dalam melakukan scanning dokumen persyaratan
pendaftaran.
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Gambar 3.11 Dashboard User MPP

Pada gambar di atas merupakan gambar menu dashboard user MPP pertama kali
login. Pada tampilan menu sebelah kiri, terdiri dari menu PENGAJUAN AP / KRK dan
DATA AP / KRK. Menu PENGAJUAN AP berisi tentang form untuk melakukan input
data Advise Planning dan KRK secara textual dan data dokumen hasil scan dalam
format pdf, jpg / jpeg yang berukuran maksimal 5 Mb.
Pada bagian tengah dashboard terlihat berkas elektronik pendaftaran yang sudah
masuk ke dalam sistem yang terdiri dari ID, No Surat, Tanggal, Jenis, Nama Pemohon,
Peruntukan, Riwayat Proses dan Aksi. Berikut ini penjelasan dari kolom ID, No Surat
hingga Aksi dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 1. Tabel Penjelasan Dashboard User
MPP
Kolom Tabel

Penjelasan

ID

Merupakan nomor urut pendaftaran berkas

No. Surat

Merupakan nomor surat yang akan masuk ke dalam Dinas PU CKPP

Tanggal

Tanggal berkas pendaftaran secara elektronik

Jenis

Pendaftaran dilakukan oleh perorangan atau badan usaha berbadan hukum

Nama Pemohon

Nama identitas yang mengajukan permohonan

Peruntukan

Jenis pemanfaatan kegiatan usaha yang akan dimohon

Riwayat Proses

Riwayat posisi berkas permohonan
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Aksi

Berisi menu untuk memprose berkas ke tahapan selanjutnya

Pada bagian kolom AKSI terdapat tombol ACTION yang di dalam nya terdapat
opsi DETAIL, EDIT, dan VALIDASI. Tombol DETAIL berfungsi untuk melihat data
berkas pendaftaran yang telah dilakukan secara keseluruhan, sedangkan pada tombol
EDIT berfungsi untuk melakukan pengeditan / perubahan data yang sudah masuk ke
dalam sistem apabila terdapat kesalahan permohonan. Tombol VALIDASI berfungsi
untuk melakukan validasi dokumen pendukung permohonan hasil scan dan melakukan
upload ulang apabila terdapat kekurangan berkas persyaratan permohonan.

FORM EDIT

FORM
DETAIL

Gambar 3.12 Kolom AKSI – DETAIL – EDIT – VALIDASI - FORM DETAIL –
FORM EDIT

3.2.2. USER STAF PU
User Staf PU merupakan user yang digunakan oleh staf dinas PU bidang penataan
ruang yang memiliki beberapa tugas diantaranya :
a. Melakukan validasi permohonan yang dikirim dari User MPP
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b. Mencetak berkas permohonan yang akan didisposisi oleh Kepala Dinas
sebagai surat masuk
c. Mengirimkan berkas elektronik permohonan kepada User Sekretariat
d. Membuat dokumen Advise Planning dan KRK di dalam sistem
e. Mengirimkan dokumen elektronik Advise Planning dan KRK ke User Kasi
f.

Melakukan revisi dokumen elektronik Advise Planning dan KRK

Secara sistematis hubungan antara User MPP dan User Staf PU digambarkan dalam
berikut ini.

Berkas dikirim secara
elektronik
USER MPP (Mall
Pelayanan)

Berkas dikirim
secara elektronik

USER STAF
PU

Berkas pendaftaran dari User MPP
dikirimkan ke User Staf PU secara
elektronis. User Staf PU melakukan validasi
berkas. Bila persyaratan telah sesuai, User
Staf PU memproses pertimbangan teknis
Advise Planning dan KRK

USER KASI

Pertimbangan teknis berupa Advise
Planning dan KRK yang telah dibuat
User Staf PU disimpan ke dalam sistem,
kemudian dinaikkan ke User Kasi.
Selanjutnya, User Kasi melakukan
review terhadap berkas permohonan

Gambar 3.13 Hubungan User MPP dan User
STAF PU

Pada gambar 11 di atas merupakan gambaran dari riwayat perjalanan berkas.
Berkas elektronik permohonan yang berisi kelengkapan persyaratan dan sudah diinput
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ke dalam sistem oleh User MPP selanjutnya dikirimkan ke User Staf PU. Mulai tahap ini
berkas permohonan yang awalnya berada pada bagian dashboard User MPP yang
kemudian dilakukan VALIDASI oleh User MPP berpindah posisi ke bagian dashboard
Staf PU. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh User Staf adalah memeriksa kembali
kelengkapan berkas permohonan dengan menekan tombol ACTION -> DETAIL. Setelah
itu akan tampil dashboard Halaman Detail yang berisi Detail Permohonan dan
Kelengkapan Berkas. Detail Permohonan merupakan data yang berisi permohonan
secara rinci hasil dari input oleh User MPP sedangkan Kelengkapan Berkas merupakan
data pendukung permohonan yang berisi Scan Permohonan, Scan KTP, Scan Bukti
Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Letter C), Surat Pernyataan, Draft Siteplan A3, Surat
Kuasa, dan data pendukung persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis
permohonan.

Gambar 3.14 Dashboard User Staf
PU

Gambar 3.15 Dashboard Detail
Kelengkapan
Permohonan dan Berkas

Apabila berkas persyaratan sudah lengkap dan sesuai, tugas User Staf PU ini
mencetak formulir permohonan yang ada di bagian KELENGKAPAN BERKAS ->
Formulir Permohonan Bermeterai. Formulir permohonan ini nantinya yang akan di
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disposisi oleh bidang Sekretariat kepada Kepala Dinas sebagai surat masuk. Berkas
elektronik ini juga dikirim oleh User Staf PU ke User Sekretariat sehingga hasil akhirnya
berkas yang ada di posisi User Staf PU berpindah ke bagian User Sekretariat.

3.2.3. USER SEKRETARIAT
User Sekretariat ini memiliki tugas sebagai penghubung riwayat perjalanan berkas
dari User Staf PU pada proses disposisi permohonan. Pada tahapan ini berkas
Gambar
BerkasSTAF
DikirimPU
daridinaikkan
User Staf PUkekeUSER
User SEKRETARIAT
permohonan yang berasal
dari3.16
USER
Sekretariat

kemudian berkas elektronik ini turun kembali ke User TL (tinjau lokasi) untuk diproses
tinjau lapangan / survei. Berkas secara elektronik dari User Sekretariat yang sudah
dikirimkan kepada User TL berarti tahap selanjutnya adalah menunggu proses tinjau
lapangan oleh petugas survei dari Dinas PUCKPP.

Berkas dikirim
secara elektronik

USER STAF PU

Berkas dikirim
secara elektronik

USER TL

USER SEKRETARIAT

Berkas pendaftaran dari User Staf PU
dikirim ke User Sekretariat. Bersamaan
dengan mengirim berkas elektronik ini, User
Staf PU mencetak Formulir Permohonan
untuk mendapatkan disposisi dari Kepala
Dinas secara manual.

User Sekretariat mengirimkan berkas
elektronik ke User TL bersamaan
dengan proses disposisi permohonan
secara fisik turun ke bidang Penataan
Ruang.

Gambar 3.17 Hubungan User STAF PU dengan User Sekretariat
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Pada saat berkas sedang berproses mendapatkan disposisi di Bidang Sekretariat,
berkas elektronik permohonan posisinya berada di dalam User Sekretariat. Tampilan
dashboard User Sekretariat pada saat proses mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas
terlihat seperti gambar 3.18 berikut.

Gambar 3.18 Dashboard User Sekretariat

User Sekretariat ini juga dapat melihat Detail Permohonan dan Kelengkapan
Berkas sama seperti User Staf PU. Setelah disposisi turun dari Kepala Dinas, User
Sekretariat ini mengirimkan berkas ke bagian User TL dengan menekan tombol
SETUJUI DOKUMEN lalu OK.

Gambar 3.19 User Sekretariat Mengirim Berkas
Elektronik
Ke User TL

3.2.4. USER TL (Tinjau Lapang)
User TL ini merupakan User yang diberikan kepada petugas tinjau lapangan yang
bertugas melakukan survei sesuai dengan lokasi permohonan. Di dalam User TL ini juga
dilengkapi dengan Detail Permohonan dan Kelengkapan Berkas sehingga petugas
sewaktu-waktu dapat melihat berkas permohonan di mana saja tanpa harus membawa
berkas permohonan atau bisa juga sebagai cadangan apabila petugas lupa membawa
berkas pada saat survei di lokasi.
Apabila setelah selesai melakukan survei dan mendapatkan data di lapangan,
petugas TL kemudian menekan tombol SELESAI TL di bagian kolom AKSI dengan
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sebelumnya menekan tombol ACTION. Setelah keluar persetujuan seperti gambar di
bawah ini, maka tekan tombol OK. Berkas yang sudah disetujui ini nantinya akan dikirim
ke bagian User Staf PU.

Gambar 3.20 Berkas dikirim ke User Staf
PU

3.2.5. USER STAF PU P-2
User Staf PU P-2 di bagian ini sebenarnya sama dengan User Staf PU pada
pembahasan di awal tadi hanya yang membedakannya adalah jika User Staf PU P-2 ini
menerima berkas elektronik permohonan dari User TL atau dengan maksud lain berkas
permohonan yang tadinya berada pada proses TL (User TL) kemudian sudah dikirim ke
User Staf PU. Secara tampilan dashboard untuk User Staf PU tahap 2 ini hampir sama
dengan dashboard milik user-user sebelumnya. Perbedaannya adalah tugas yang
dilakukan oleh User ini pada berkas permohonan. Alur berkas pada proses User Staf PU
tahap 2 ini adalah sebagai berikut.

Berkas dikirim
secara elektronik

USER TL

Berkas dikirim
secara elektronik

USER KASI

USER STAF PU (2)

Berkas pendaftaran dari User TL dikirim ke
User Staf PU setelah petugas TL
mendapatkan data hasil dari survei di
lapangan. Berkas kemudian dikirim secara
elektronik untuk dibuatkan rekom berupa
Advise Planning atau KRK.

User Staf PU memproses berkas
permohonan yang dikirimkan oleh User
TL dengan membuatkan rekom Advise
Planning atau KRK. Kemudian berkas
rekom ini dikirim kepada User Kasi untuk
dikoreksi lebih lanjut.

Gambar 3.21 Berkas dikirim ke User Staf
PU
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Pembuatan rekom pertimbangan teknis perencanaan Advise Planning atau
Keterangan Rencana Kota (KRK) dilakukan oleh User Staf PU pada tahap ini. Cara
membuat rekom pertimbangan teknis dilakukan dengan menekan tombol ACTION
kemudian dilanjutkan memilih tombol PEMBUATAN DOKUMEN seperti terlihat pada
gambar di bawah ini

Gambar 3.22 Pembuatan Dokumen AP dan
KRK

Selanjutnya masuk ke dalam bagian PEMBUATAN DOKUMEN. Di bagian pembuatan
dokumen terdapat beberapa form yang harus diisi agar rekom yang akan dibuat bisa
dicetak. Form yang harus diisi tersebut diantaranya adalah :
1. Rekomendasi KRK diisi dengan Perda terkait RTRW atau RDTR yang berlaku
di lokasi yang dimohon
2. Tanggal Penerbitan diisi dengan tanggal penerbitan pembuatan rekom
3. Zona diisi dengan nama zona di lokasi permohonan sesuai dengan Perda Tata
Ruang yang berlaku
4. Sub Zona diisi dengan nama sub zona di lokasi permohonan sesuai dengan
Perda Tata Ruang
5. Kesesuaian diisi dengan kesesuaian zona apakah SESUAI atau TIDAK SESUAI
6. Batasan KDB, RTH, KLB diisi dengan nilai persen yang sesuai dengan Perda
Tata Ruang di lokasi yang dimohon
7. Batasan GSB diisi dengan nilai lebar GSB jalan sesuai dengan kelas jalan yang
ada di Kabupaten Banyuwangi
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8. Gambar Lokasi diisi dengan gambar zonasi pola ruang di lokasi yang dimohon
dengan format jpg, jpeg

Gambar 3.23 Pembuatan Dokumen AP dan
KRK

3.2.6. USER KASI DAN KABID
User Kasi dan User Kabid digunakan oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang.
Secara umum tampilan dalam dashboard di dalam kedua User ini sama. User Kasi
bertugas melakukan koreksi tahap pertama dari dokumen rekomendasi pertimbangan
teknis baik Advise Planning maupun KRK yang dibuat oleh User Staf PU. Apabila
Dokumen rekomendasi ini disetujui, maka User Kasi akan melanjutkan pengiriman
dokumen kepada User Kabid.
Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh User Kabid adalah melakukan koreksi
dokumen yang telah dikoreksi sebelumnya oleh User Kasi sehingga pada proses ini
terdapat dua kali koreksi terhadap dokumen rekomendasi Advise Planning maupun
KRK. Apabila berkas dokumen ini telah disetujui oleh Kepala Bidang, maka selanjutnya
dokumen pertimbangan ini dilanjutkan untuk dinaikkan kepada Sekretaris Dinas. Namun
jika dokumen rekomendasi Advise Planning maupun KRK ini perlu direvisi, maka baik
User Kabid atau User Kasi dapat menolak berkas yang ada pada dashboardnya untuk

19

diberikan revisi pada bagian yang perlu diperbaiki. Alur yang terjadi pada proses ini
adalah sebagai berikut :

User Staf PU

User Kasi

User Kabid

User Sekdin

Revisi

Gambar 3.24 Alur Proses Berkas Dari User
Staf PU, Kasi, dan Kabid

Pada bagian dashboard User Kasi terdapat tiga menu penting utama diantaranya
adalah Detail, Draft KRK dan Setuju dan Kirim ke Kabid. Ketiga menu atau tombol ini
posisinya berada pada kolom AKSI lebih tepatnya menu menu ini akan muncul setelah
menekan tombol ACTION. Menu / tombol Detail ini berisi data textual informasi
permohonan dan dokumen pendukung kelengkapan berkas pendaftaran dari pemohon,
kemudian menu / tombol Draft KRK atau Draft AP ini berisi tampilan hasil rekomendasi
KRK atau Advise Planning. Selanjutnya menu / tombol Setuju dan Kirim ke Kabid ini
merupakan menu / tombol untuk mengirimkan berkas ke User Kabid.
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Berkas yang telah sesuai dikoreksi dan disetujui oleh User Kasi selanjutnya bisa
dikirmkan ke User Kabid. Secara umum menu yang ada pada kedua user tidaklah
berbeda. Tiga menu yang paling utama adalah menu DETAIL, menu DRAFT KRK/
DRAFT AP dan menu SETUJU dan KIRIM. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 3.25 Dashboard User Kasi /
Kabid dan Notifikasi Kirim Berkas

3.2.7. USER SEKRETARIS DINAS
User Sekretaris Dinas / Sekdin merupakan user yang digunakan oleh sekretaris
dinas. User ini secara garis besar bertugas untuk menerima berkas dari User Kabid serta
bertugas melakukan koreksi kepada dokumen rekomendasi pertimbangan teknis AP
maupun KRK. Disamping itu, menu menu yang ada pada user ini sedikit berbeda dari
user-user sebelumnya dikarenakan pada user ini merupakan muara dari proses
permohonan sebelum akhirnya berkas permohonan dinaikkan (dimohonkan) tanda
tangan elektronik oleh Kepala Dinas.
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Perlakuan User Sekdin pada berkas diantaranya sebagai berikut :
a. melihat detail permohonan di bagian menu DETAIL
b. melihat dokumen draft KRK atau Advise Planning di bagian DRAFT
c. memberikan penomoran surat pada draft KRK/AP di bagian di bagian
PENOMORAN DOKUMEN
d. memberikan tanggal surat pada draft KRK/AP
e. mengirimkan permohonan TTE kepada Kepala Dinas di bagian SETUJUI dan
TTE Kadis
Fungsi-fungsi di atas pada User Sekdin bisa ditemukan pada bagian menu /
tombol ACTION. Tombol ACTION ini merupakan tombol utama yang disediakan di
setiap user dan ketika seorang User menekan tombol ini, maka akan keluar menu lagi
di dalamnya. Berikut ini tampilan dari dashboard User Sekdin beserta tombol / menu
yang ada.

Gambar 3.26 Dashboard User Sekdin dan Menu
Kirim TTE

Berkas yang telah dikoreksi oleh User Sekdin, maka akan langsung dinaikkan ke
Kepala Dinas untuk ditandatangani secara elektronik yang berada di dalam sistem
SIKAWAN. Kemudian di dalam sistem SIKAWAN inilah proses review berkas oleh
Kepala Dinas dilakukan. Apabila disetujui, maka tanda tangan elektronik (TTE) pun akan
muncul pada dokumen rekomendasi pertimbangan teknis Advise Planning maupun KRK
dan pada masing masing User dari MPP hingga User Sekdin bisa melihat hasil dari
proses TTE yang telah selesai dilakukan. Sebaliknya, bila berkas ditolak berarti
dokumen perlu di revisi kembali, sebelum akhirnya dimajukan kembali oleh User Sekdin
melalui tahapan alur yang sama.
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4. TATA CARA PENDAFTARAN OLEH PEMOHON
Tata cara melakukan pendaftaran di dalam sistem SITARU bagi pemohon dibedakan
menjadi 3 bagian diantaranya Pendaftaran Advise Planning Untuk Perorangan,
Pendaftaran Untuk Non-Perorangan dan Pendaftaran KRK.
4.1. PENDAFTARAN PERORANGAN / NON-PERORANGAN
Pendaftaran Untuk Perorangan / Non-Perorangan diberikan kepada Pemohon
yang ingin mengajukan pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning) secara
perorangan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten
Banyuwangi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Segala jenis kegiatan
(usaha) yang mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya wajib mengajukan Advise
Planning sebelum mengajukan izin selanjutnya kecuali untuk beberapa jenis kegiatan
(usaha) tertentu seperti usaha Tanah Kavling, KASIBA, LISIBA, Developer Perumahan
wajib memiliki Badan Usaha yang Berbadan Hukum.
Alur / Tahapan dalam mengajukan permohonan Advise Planning Perorangan ini
cukup mudah. Secara sistematis, tahapan pengisian permohonan Advise Planning ini
terdiri dari beberapa Form Pendaftaran diantaranya adalah :
a. Pengisian Identitas Pemohon
b. Pengisian Alamat Lokasi Kepemilikan Tanah / Lahan
c. Pengisian Informasi Batas Kepemilikan Tanah / Lahan
d. Pengisian Data Kelengkapan Permohonan / Berkas
e. Konfirmasi Permohonan
Tabel di bawah ini akan dijelaskan komponen dari Form Pendaftaran
Tabel 2. Tabel Penjelasan Form Pendaftaran
No
1

Nama Form
Identitas Pemohon

Keterangan
Informasi yang diinput meliputi :
1. NIK Pemohon (No KTP)
2. Nama Pemohon
3. E-mail (optional)
4. Pekerjaan
5. Tgl Permhononan
6. No Kontak Aktif (Hp)
7. Alamat Pemohon

23

No
2

Nama Form
Lokasi Kepemilikan Tanah

Keterangan
Informasi yang diinput meliputi :
1. Alamat Tanah
2. Kelurahan
3. Kecamatan
4. Koordinat Lat dan Long
5. Status Tanah dan Keterangan
6. Luas Tanah / Lahan
7. Luas Dimohon
8. Luas Bangunan
9. Jenis Kepemilikan (Milik Pribadi atau
Kerjasama dengan Pihak Lain)
10. Nama pemilik tanah
11. Pekerjaan Pemilik Tanah
12. Alamat Pemilik Tanah
13. KTP Pemilik Tanah

*) Nomor 10, 11, 12, 13 diisi apabila Nama
Pemohon bukan Pemilik langsung dari
tanah/lahan yang dimohon.

3

Batas Tanah

Informasi yang diinput meliputi :
1. Batas Sebelah Utara
2. Batas Sebelah Timur
3. Batas Sebelah Selatan
4. Batas Sebelah Barat
5. Kondisi
Tanah
Sekarang
bangunan atau Tanah kosong)
6. Jenis peruntukan sekitar lokasi
7. Rencana Pemanfaatan Tanah

4

Kelengkapan
Permohonan

Dokumen

Informasi yang diinput meliputi :
1. Scan Fotokopi KTP
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(Ada

No

Nama Form

Keterangan
2. Scan Fotokopi
Tanah

Bukti

Kepemilikan

3. Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah
dan KTP Pemilik Tanah bermeterai
4. Gambar draft Siteplan ukuran A3
5. Surat Kuasa
dikuasakan

bermeterai

apabila

Jika digambarkan dalam gambar, alur dari Form Pendaftaran terdiri dari 5 tahapan
seperti dalam Gambar 23. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Alur Form Pendaftaran

Berikut ini merupakan penjelasan dari urutan pendaftaran permohonan rekomendasi
pertimbangan teknis Advise Planning pada Aplikasi SITARU berbasis web, diantaranya
sebagai berikut :
a. Pastikan sebelum mendaftar, dokumen-dokumen dalam persyaratan diatas
sudah di-scan ke dalam format pdf atau jpg serta anda sudah memiliki email
sendiri. Apabila belum memiliki email, maka pemohon bisa menghubungi
petugas di bagian front office (di Mall Pelayanan Publik) untuk dibantu
pembuatan email atau untuk menginput data permohonan.
b. Buka

website

SITARU

dengan

cara

mengakses

ke

dalam

situs

sitaru.banyuwangikab.go.id
c. Klik pada gambar IPR untuk perorangan apabila anda mendaftar untuk
perorangan dan klik pada gambar ikon IPR Badan Usaha untuk Badan Usaha
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Gambar 4.2 Tampilan Depan
Pendaftaran

d. Selanjutnya setelah memilih salah satu jenis layanan, misalkan IPR untuk
perorangan maka tampilan akan berubah menuju ke dalam form pengisian
data permohonan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3 Input Data Pemohon

e. Apabila data telah diisi semua, maka klik tombol NEXT pada bagian kanan
bawah sehingga tampilan akan segera berubah ke pada kolom “Alamat Tanah”
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Gambar 4.4 Input Data Lokasi Tanah

f. Masih sama seperti pada tahapan sebelumnya. Lengkapi data permohonan
hingga selesai dan klik NEXT di bagian kanan bawah. Selanjutnya apabila
sudah menekan tombol NEXT, maka pengisian selanjutnya adalah tentang
informasi batas tanah dan rencana penggunaan lokasi yang dimohon. Apakah
untuk usaha atau untuk rumah kediaman.

Gambar 4.5 Input Data Lokasi Tanah
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g. Kemudian apabila telah selesai, pemohon akan melakukan proses unggah
(upload) berkas permohonan yang sudah di scan dalam bentuk pdf atau
jpg/jpeg.

Gambar 4.6 Input (Upload) Dokumen
Pendukung

h. Pastikan pada saat mengunggah berkas, ukuran file terbesar (max) hanya 5 Mb
saja. Setelah berkas permohonan selesai diunggah, maka klik NEXT dan akan
keluar sebuah tampilan ringkasan data yang tadi selesai dilakukan.

Gambar 4.7 Konfirmasi Hasil Permohonan
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i. Data permohonan yang sudah selesai di-input semua, maka dicek kembali
apabila ada kesalahan penulisan / nama pemohon, atau koordinat lokasi yang
dimohon. Bila sudah yakin terhadap hasilnya maka klik tombol FINISH di bagian
kanan bawah. Kemudian tunggu beberapa saat, karena sistem sedang
melakukan proses unggah berkas. Apabila berhasil, maka akan keluar
pemberitahuan tanda hijau pada layar laptop/pc bahwa “proses berhasil”.
4.2. PENDAFTARAN KRK
Pendaftaran Keterangan Rencana Kabupaten atau biasa disebut dengan KRK
diberikan sebagai persyaratan awal untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
KRK merupakan surat keterangan yang berisi informasi tentang zona peruntukan di
suatu lokasi dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada lokasi tertentu seperti misalnya Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH)
dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).
Keterangan Rencana Kabupaten / KRK ini diperuntukkan pada jenis kegiatan yang
tidak beorientasi pada mencari keuntungan seperti misalnya rumah tinggal, rumah
hunian atau rumah dinas yang dipergunakan oleh individu pribadi dan tidak bertujuan
untuk disewakan kepada pihak lain serta status kepemilikan tanah berupa tanah non
pertanian.
Secara sistematis alur permohonan pada pendaftaran KRK dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :

Gambar 4.8 Alur Pendaftaran KRK

Berikut ini merupakan penjelasan dari urutan pendaftaran permohonan rekomendasi
pertimbangan teknis Keterangan Rencana Kabupaten / KRK pada Aplikasi SITARU
berbasis web, diantaranya sebagai berikut :
a. Pastikan sebelum mendaftar, dokumen-dokumen dalam persyaratan diatas
sudah di-scan ke dalam format pdf atau jpg serta anda sudah memiliki email
sendiri. Apabila belum memiliki email, maka pemohon bisa menghubungi
petugas di bagian front office (di Mall Pelayanan Publik) untuk dibantu
pembuatan email atau untuk menginput data permohonan
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b. Buka

website

SITARU

dengan

cara

mengakses

ke

dalam

situs

siitaru.banyuwangikab.go.id
c. Klik pada gambar Keterangan Rencana Kabupaten untuk mendaftar KRK

Gambar 4.9 Tampilan Depan Pendaftaran

d. Langkah selanjutnya adalah mengisi form data pemohon

.
Gambar 4.10 Input Data Pemohon KRK

e. Apabila sudah selesai mengisi tekan tombol NEXT dan pemohon bisa
langsung mengisi form “ALAMAT LOKASI”. Untuk mengisi kolom koordinat
lokasi yaitu pada bagian “Longitude” dan “Lattitude”, bisa dilakukan dengan 2
cara. Cara pertama adalah dengan datang ke lokasi bidang tanah pemohon
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sambil membawa HP smartphone kemudian membuka aplikasi “Google
Maps” dan ambil titik dengan cara menekan beberapa detik layar HP (pastikan
fitur GPS pada HP anda sudah diaktifkan). Bisa juga dengan cara yang kedua,
yaitu dengan membuka situs website maps.google.com dan kemudian cari
lokasi bidang tanah anda dengan mengklik pada layar hp atau pada laptop
anda. Hasil dari koordinat ini adalah berupa angka “Long” biasanya berupa
angka (114.xxxx) dan “Latt” berupa angka (-8.xxxx) atau kalau digabung
menjadi (-8.xxxx , 114.xxxx). Koordinat pada Latt selalu diawali dengan
minus.

Gambar 4.11 Input Data Lokasi Tanah (KRK)

f.

Setelah selesai mengisi form “ALAMAT LOKASI”, maka selanjutnya adalah
mengisi form “SERTIFIKAT”.
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Gambar 4.12 Input Data Sertifikat (KRK)

g. Langkah selanjutnya apabila sudah selesai mengisi form “SERTIFIKAT” bisa
dilanjutkan dengan menekan tombol NEXT dan mengisi data data kelengkapan
berkas dengan cara mengunggah dokumen yang sudah di scan.

Gambar 4.13 Input Data Dokumen Pendukung
(KRK)

h. Apabila sudah dilengkapi semua data data diatas, maka bisa dilanjutkan
dengan menekan tombol NEXT dan sampai pada tahap akhir pengisian yaitu
form “KONFIRMASI”. Pada tahap “KONFIRMASI” ini pastikan data-data yang
sudah diisi tadi diperiksa ulang oleh pemohon sebelum menekan tombol
“FINISH” sehingga tidak ada kesalahan pengisian. Apabila ada kesalahan
pengisian

tetapi

sudah

menekan

tombol

“FINISH”,

pemohon

bisa

berkoordinasi dengan bagian Front Office di Mall Pelayanan Kab. Banyuwangi.

Gambar 4.14 Konfirmasi Permohonan (KRK)
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5. ALUR PENDAFTARAN SECARA KESELURUHAN
5.1. TAHAP PENDAFTARAN PEMOHON
1. Layanan

Gambar 5.1 Tampilan Awal Pendaftaran

Terdapat 3 layanan di aplikasi ini, rekom izin pemanfaatan ruang untuk perorangan,
rekom izin pemanfaatan ruang untuk badan usaha dan keterangan rencana tata ruang
kota.

2. Form Pendaftaran Rekom

Gambar 5.2 Alur Pengisian Berkas
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Setelah memilih diantara 3 layanan, maka akan muncul form seperti diatas. Pemohon
diwajibkan untuk mengisi form tersebut mulai dari identitas pemohon, alamat tanah,
batas tanah upload berkas.

3. Upload Berkas

Gambar 5.3 Upload Dokumen Pendukung

Setelah mengisi form, hal yang harus dilakukan selanjutnya oleh pemohon adalah
mengupload berkas.
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4. Pemberian Akun

Gambar
5.4 Pendaftaran
Member
Permohonan
Jika pendaftaran rekom
izin telah
berhasil maka
pemohon
akan mendapatakan akun

member SITARU dengan user NIK dan password default 123456
5. Dashboard Member
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Setelah pengguna login menggunakan akun yang telah diberikan, pengguna dapat
merubah password, mengajukan lagi rekom izin, dan melacak status berkas yang telah
di daftarkan.
5.2. TAHAP MEMPROSES PERMOHONAN
1. Alur Dokumen

Gambar 5.5 Dashboard Member

Gambar 5.6 Alur Proses Dokumen
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Diagram diatas merupakan alur dari dokumen yang diajukan. Dimulai dari pengajuan
dari MPP atau mandiri oleh pemohon sampai dengan dokumen di Tanda Tangan
Elektronik oleh Kepala Dinas PU. Di setiap proses terdapat user manajemen yang
berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya.
2. User MPP

Gambar 5.7 Validasi Dokumen Oleh User
MPP

User ini bertugas sebagai pengajuan rekom izin yang masuk ke MPP dan sebagai
validasi berkas-berkas dari pengajuan, jika terdapat berkas yang masih belum terpenuhi
di user ini bisa mengupload berkas-berkas tadi.
3. User Staff PU

Gambar 5.8 Pembuatan Rekom Pertimbangan Teknis
Perencanaan
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User ini bertugas sebagai review dokumen, pembuat dokumen dan juga yang bertugas
mengirim dokumen ke Kasi. Dokumen yang telah divalidasi oleh user mpp akan diterima
oleh user staff pu untuk dilakukan review.
4. User Sekretariat dan Petugas TL

Gambar 5.9 Upload Data Oleh Petugas TL

User Sekeretariat sebagai user untuk penanda disposisi berkas ke bidang tata ruang
dan user Petugas TL sebagai user untuk menginputkan hasil tinjau lokasi. Proses tinjau
lokasi ini petugas akan menginputkan lokasi dan gambar dari lokasi yang ditinjau
User Kasi, Kabid, Sekdin

Gambar 5.10 Notifikasi Pengiriman Dokumen
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User ini dipegang oleh masing masing pejabat. Dokumen akan naik secara otomatis jika
di setujui. Sebagai contoh jika dokumen disetujui oleh kasi maka dokumen tersebut akan
berpindah ke kabid dan jika disetujui oleh kabid maka dokumen akan berpindah ke
sekdin.
5. Proses TTE Kadis

Gambar 5.11 Proses Tanda Tangan Elektronik
(TTE)

Proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan di sikawan. Aplikasi rekom izin tata
ruang ini telah terintegrasi dengan sikawan. Setelah user sekdin menyetujui maka
selanjutnya dokumen akan masuk ke user sikawan Kepala dinas, disana Kepala Dinas
akan melakukan Tanda Tangan Elektronik.
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