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Sentence
Sistem Informasi Validasi Data Kependudukan Arif Sidik Permana1, Rini Indriati, M.Kom2, M. Najibulloh Muzaki, M.Cs3
1,2Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri E-mail: *1ninegrafh9@gmail.com,
*2rini.indriati@unpkediri.ac.id, *3m.n.muzaki@gmail.com Abstrak – Pelayanan kependudukan yang lama atau tidak
efisien, akan membuang waktu dan tenaga, jika terlalu lama atau pelayanan kurang efisien akan merugikan bagi
masyarakat dan instansi. Karena belum adanya sistem yang memudahkan masyarakat untuk melakukan update data
kependudukan hal pelayanan publik. Diperlukan sistem yang dapat membantu masyarakat dalam pengaduan sehingga
memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengembangkan sistem validasi
data kependudukan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, untuk
menentukan masalah dalam upaya memperbaiki sistem, sehingga diharapkan dengan dilakukannya analisa sistem,
maka permasalahan yang ada akan dapat di atasi dan menghasilkan suatu sistem yang sempurna pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Sumber data didapat dari observasi dan studi pustaka pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengembangan
sistem informasi validasi data kependudukan ini masyarakat bisa melakukan pelaporan lebih mudah.Harapan dari
pengembangan sistem menghasilkan inovasi pelayanan publik yaitu sistem notifikasi langsung ke masyarakat dan
membantu dalam efektifitas pelayanan. Kata Kunci — Kependudukan, Sistem Informasi Validasi 1. PENDAHULUAN Dalam
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk
Pengembangan Statistika Hayati. Peraturan Presiden ini selanjutnya ditegaskan kembali dengan Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan
Publik. Undang-undang no. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang- undang no. 24 Tahun 2013 tentang UU
Administrasi Kependudukan juga telah mengatur pemanfaatan informasi data kependudukan sebagai syarat untuk
pelayanan publik, pembangunan, anggaran keuangan, pemungutan suara, serta hukum. Penggunaan NIK sudah di
segala layanan seperti BPJS, layanan Kesehatan, perbankan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. 2. METODE
PENELITIAN 2.1 Analisis Proses Bisnis Analisis proses bisnis adalah salah satu tahapan dalam perancangan sistem yang
dilakukan untuk membandingkan antara proses bisnis yang berjalan dan proses bisnis yang akan dikembangkan
Pemetaan proses bisnis merupakan penjabaran tentang aktivitas dari masing-masing bagian yang berkaitan dengan
proses bisnis sistem informasi validasi data kependudukan. Proses bisnis pengembangan sebagai berikut : Gambar 2.1
Alur Proses Bisnis 2.2 Design Arsitektur Sistem Gambar 2.2 Desain Arsitektur Sistem Sistem infomasi yang akan
dikembangkan menggunakan sistem arsitektur klien dan server, penduduk akan mengirimkan pesan melalui aplikasi
pesan singkat di smartphone. Pesan akan dikirimkan ke server, di server pesan akan di proses apakah sesuai dengan
format yang sudah ditentukan. Hasil proses akan di verifikasi oleh admin,untuk dilakukan cek dan update data yang
kemudian akan di informasikan kembali kepada penduduk dengan notifikasi pesan singkat. 2.3 Rancangan Basis Data
Gambar 2.3 Rancangan Basis Data Tabel Account digunakan untuk menyimpan data user. Tabel Pelaporan digunakan
untuk menyimpan data pelaporan yang sudah sesuai format. Tabel Receive_chat untuk menyimpan data-data pesan dari
penduduk melalui aplikasi pesan singkat. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Racangan
pengembangan sistem yang akan di bangun dapat dilihat pada gambar 3.1, bahwa awalnya penduduk melakukan
pelaporan menggunakan smartphone melalui aplikasi pesan singkat dengan format yang sudah di tentukan, pesan di
terima dan di proses oleh server, hasil proses akan di informasikan kembali melalui pesan singkat. Hasil pelaporan
masuk akan di cek oleh admin yang akan melakukan cek data dan update atau konsolidasi data penduduk. Informasi
hasil cek data baik sesuai atau tidak akan di informasikan kembali kepada penduduk melalui pesan singkat. a. Input
Input Pesan dilakukan melalui aplikasi pesan singkat (Whatsapp) yang ada pada smartphone baik dengan operating
sistem android dan IOS. Format pesan sudah ditentukan, kemudian dikirim ke nomor kontak dari instansi. Gambar 3.2
Input b. Halaman Login Halaman login adalah halaman pertama merupakan tampilan awal saat program mulai
dijalankan. Gambar 3.3 Halaman Login c. Halaman Utama Halaman Utama adalah halaman pertama setelah admin
masuk ke dalam program, yang berisi daftar menu untuk admin melakukan aktivitas pekerjaan diantaranya menu
statistik, menu pengaturan, menu daftar validasi dan menu pesan. Gambar 3.3 Halaman Utama d. Halaman Validasi
Halaman Daftar Validasi untuk menampilkan informasi mengenai data-data hasil pelaporan yang sudah tersimpan dalam
database yang akan di olah oleh admin. Pada halaman ini admin bisa melakukan cek data, update data dan
penghapusan data hasil pelaporan penduduk. Gambar 3.4 Halaman Validasi e. Halaman Update Halaman Update
Validasi merupakan tampilan untuk melakukan update data pada daftar pelaporan yang kemudian dirubah status
pelaporanya apakah selesai diproses atau di tolak. Proses update ini akan otomatis mengirim notifikasi berupa pesan
singkat kepada penduduk. Gambar 3.5 Halaman Update f. Halaman Pesan Halaman Pesan merupakan tampilan untuk



melakukan pengiriman pesan atau notifikasi. Gambar 3.6 Halaman Pesan g. Output Output pesan merupakan tampilan
pada aplikasi pesan singkat (Whatsapp) yang diterima oleh penduduk berisi informasi notifikasi perihal hasil pengaduan,
baik itu pelaporan berhasil, pelaporan di proses, pelaporan ditolak, atau pelaporan terjadi kendala. Gambar 3.7 Output
4. SIMPULAN Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian Sistem Informasi Validasi Data Kependudukan
maka dapat disimpulkan : a. Sistem yang digunakan membantu penduduk dalam melakukan pelaporan validasi data
kependudukan untuk pelayanan publik yang berlangsung secara realtime. b. Dengan pengembangan
sistemʴiniʴdiharapkanʴdapatʴmemberikanʴkemud ahanʴkepada penggunaʴʴʴdalamʴʴʴmengolah data pelaporan validasi
kependudukan dalam mempercepat pelayanan kependudukan. c. Denganʴʴditerapkannyaʴʴpengembanganʴʴsistemʴʴ baru
iniʴʴdiharapkanʴʴsegalaʴʴkendala tentangʴʴ kerumitan dalam pelaporan dapat diatasi. d. Membantu dalam percepatan dan
efektifias dan efisien dalam proses pelayanan kepada masyarakat. 5. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
saran- saran yang dapat dikemukakan agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan, sebagai berikut : a. Pembuatan
fitur statistik dalam bentuk notifikasi whatsapp berisi jumlah data yang sudah divalidasi ke nomor pimpinan agar
pimpinan mengetahui perkembangan validasi data kependudukan yang dilaporkan oleh pendudun dan yang dikerjakan
oleh petugas. b. Untuk pengembangan sistem selanjutnya dapat dilakukan penambahan notifikasi whatsapp secara
realtime kepada pengguna berisi pesan data - data yang belum dikerjakan. c. Penyempurnaan fitur-fitur yang sesuai
kebutuhan instansi yang mengikuti perkembangan teknologi seperti aplikasi pesan singkat yang digunakan lebih variatif
seperti API Telegram, API Facebook dan lain-lain.
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Sistem Informasi Validasi Data Kependudukan Arif Sidik Permana1, Rini Indriati, M. Kom2, M. Najibulloh Muzaki, M. (0)
Cs3 1,2Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri E-mail: *1ninegrafh9@gmail. com, *2rini.
indriati@unpkediri. ac. id, *3m. n. muzaki@gmail.
com Abstrak – Pelayanan kependudukan yang lama atau tidak efisien, akan membuang waktu
dan tenaga, jika terlalu lama atau pelayanan kurang efisien akan merugikan bagi masyarakat dan
instansi.
Karena belum adanya sistem yang memudahkan masyarakat untuk melakukan update data kependudukan hal
pelayanan publik.
Diperlukan sistem yang dapat membantu masyarakat dalam pengaduan sehingga memudahkan masyarakat dalam
pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengembangkan sistem validasi data kependudukan.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, untuk menentukan masalah dalam
upaya memperbaiki sistem, sehingga diharapkan dengan dilakukannya analisa
sistem, maka permasalahan yang ada akan dapat di atasi dan menghasilkan suatu sistem yang sempurna pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Trenggalek.
Sumber data didapat dari observasi dan studi pustaka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Trenggalek.



Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengembangan sistem informasi validasi data kependudukan ini masyarakat bisa
melakukan pelaporan lebih mudah.
Harapan dari pengembangan sistem menghasilkan inovasi pelayanan publik yaitu sistem notifikasi langsung ke
masyarakat dan membantu dalam efektifitas pelayanan.
Kata Kunci — Kependudukan, Sistem Informasi Validasi 1.
PENDAHULUAN Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi
Kependudukan Untuk Pengembangan Statistika Hayati.
Peraturan Presiden ini selanjutnya ditegaskan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan
Publik. Undang-undang no.
23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang- undang no.
24 Tahun 2013 tentang UU Administrasi Kependudukan juga telah mengatur pemanfaatan informasi data kependudukan
sebagai syarat untuk pelayanan publik, pembangunan, anggaran keuangan, pemungutan
suara, serta hukum.
Penggunaan NIK sudah di segala layanan seperti BPJS, layanan Kesehatan, perbankan, pendidikan dan pelayanan publik
lainnya. 2. METODE PENELITIAN 2. (1)
1 Analisis Proses Bisnis Analisis proses bisnis adalah salah satu tahapan dalam perancangan sistem yang dilakukan
untuk membandingkan antara proses bisnis yang berjalan dan
proses bisnis yang akan dikembangkan Pemetaan proses bisnis merupakan penjabaran tentang aktivitas dari masing-
masing bagian yang berkaitan dengan proses bisnis sistem informasi validasi data
kependudukan. 1 Alur Proses Bisnis 2. (2)
2 Desain Arsitektur Sistem Sistem infomasi yang akan dikembangkan menggunakan sistem arsitektur klien dan server,
penduduk akan mengirimkan pesan melalui aplikasi pesan singkat di
smartphone.
Pesan akan dikirimkan ke server, di server pesan akan di proses apakah sesuai dengan format yang sudah ditentukan.
Hasil proses akan di verifikasi oleh admin,untuk dilakukan cek dan update data yang kemudian akan di informasikan
kembali kepada penduduk dengan notifikasi pesan singkat.
2.
3 Rancangan Basis Data Gambar 2.
3 Rancangan Basis Data Tabel Account digunakan untuk menyimpan data user.
Tabel Pelaporan digunakan untuk menyimpan data pelaporan yang sudah sesuai format.
Tabel Receive_chat untuk menyimpan data-data pesan dari penduduk melalui aplikasi pesan singkat. 3. HASIL DAN
PEMBAHASAN Gambar 3. (3)
1 Arsitektur Sistem Racangan pengembangan sistem yang akan di bangun dapat dilihat pada gambar 3.
1, bahwa awalnya penduduk melakukan pelaporan menggunakan smartphone melalui aplikasi pesan singkat dengan
format yang sudah di
tentukan, pesan di terima dan di proses oleh server, hasil proses akan di informasikan kembali melalui pesan
singkat.
Hasil pelaporan masuk akan di cek oleh admin yang akan melakukan cek data dan update atau konsolidasi data
penduduk.
Informasi hasil cek data baik sesuai atau tidak akan di informasikan kembali kepada penduduk melalui pesan singkat. a.
Input Input Pesan dilakukan melalui aplikasi pesan singkat (Whatsapp) yang ada pada smartphone baik dengan
operating sistem android dan IOS.
Format pesan sudah ditentukan, kemudian dikirim ke nomor kontak dari instansi. Gambar 3.2 Input b.
Halaman Login Halaman login adalah halaman pertama merupakan tampilan awal saat program mulai dijalankan.
Gambar 3.3 Halaman Login c.
Halaman Utama Halaman Utama adalah halaman pertama setelah admin masuk ke dalam program, yang berisi daftar
menu untuk
admin melakukan aktivitas pekerjaan diantaranya menu statistik, menu pengaturan, menu daftar validasi dan menu
pesan. Gambar 3.3 Halaman Utama d. (4)
Halaman Validasi Halaman Daftar Validasi untuk menampilkan informasi mengenai data-data hasil pelaporan yang
sudah tersimpan dalam database yang akan di olah oleh admin.



Pada halaman ini admin bisa melakukan cek data, update data dan penghapusan data hasil pelaporan penduduk.
Gambar 3.
Halaman Update Halaman Update Validasi merupakan tampilan untuk melakukan update data pada daftar pelaporan
yang kemudian dirubah status pelaporanya apakah selesai diproses atau di
tolak.
Proses update ini akan otomatis mengirim notifikasi berupa pesan singkat kepada penduduk. Gambar 3.5 Halaman
Update f.
Halaman Pesan Halaman Pesan merupakan tampilan untuk melakukan pengiriman pesan atau notifikasi. Gambar 3.6
Halaman Pesan g.
Output Output pesan merupakan tampilan pada aplikasi pesan singkat (Whatsapp) yang diterima oleh penduduk berisi
informasi notifikasi
perihal hasil pengaduan, baik itu pelaporan berhasil, pelaporan di proses, pelaporan ditolak, atau pelaporan terjadi
kendala. Gambar 3.7
Output 4.
SIMPULAN Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian Sistem Informasi Validasi Data Kependudukan maka
dapat disimpulkan : a.
Sistem yang digunakan membantu penduduk dalam melakukan pelaporan validasi data kependudukan untuk pelayanan
publik yang berlangsung secara realtime. b.
Dengan pengembangan sistemʴiniʴdiharapkanʴdapatʴmemberikanʴkemud ahanʴkepada penggunaʴʴʴdalamʴʴʴmengolah
data pelaporan validasi kependudukan dalam mempercepat pelayanan kependudukan. c.
Denganʴʴditerapkannyaʴʴpengembanganʴʴsistemʴʴ baru iniʴʴdiharapkanʴʴsegalaʴʴkendala tentangʴʴ kerumitan dalam
pelaporan dapat diatasi.
d. Membantu dalam percepatan dan efektifias dan efisien dalam proses pelayanan kepada masyarakat. 5.
SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran- saran yang dapat dikemukakan agar menjadi bahan masukan dan
pertimbangan, sebagai berikut : a.
Pembuatan fitur statistik dalam bentuk notifikasi whatsapp berisi jumlah data yang sudah divalidasi ke nomor pimpinan
agar pimpinan mengetahui perkembangan validasi data kependudukan yang dilaporkan oleh pendudun dan yang
dikerjakan oleh petugas. b.
Untuk pengembangan sistem selanjutnya dapat dilakukan penambahan notifikasi whatsapp secara realtime kepada
pengguna berisi pesan data - data yang belum dikerjakan. c.
Penyempurnaan fitur-fitur yang sesuai kebutuhan instansi yang mengikuti perkembangan teknologi seperti aplikasi
pesan singkat yang digunakan lebih variatif seperti API Telegram, API Facebook dan
lain-lain.
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