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ABSTRAK 

 

Salah satu masalah yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah kurang 

validnya data penduduk nonpermanen yang tinggal di kota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan selama ini pendataan 

dilakukan secara manual dan penduduk yang tercatat hanya yang mendaftarkan diri, sedangkan keluarga yang 

mengikuti tidak tercatat.  

Untuk itu perlu dibuat sebuah sistem informasi yang dapat mengatasi masalah tersebut di atas. Dalam penelitian 

ini telah dirancang dan dibuat sistem informasi untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan daerah 

dengan data yang lebih valid, adapun data yang diolah berdasarkan dari data penduduk nonpermanen di kota 

Banjarmasin. Sistem informasi ini digunakan untuk melakukan pencatatan melalui formulir pendataan yang 

meliputi data pribadi contohnya NIK, serta pengelolaan data yaitu meliputi pengolahan dan penyajian data. 

Pengolahan data yang dimaksud meliputi laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen kabupaten/kota per 

kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.  

Hasil dari aplikasi ini ditujukan kepada penduduk agar dapat melakukan pendataan tanpa harus datang ke kantor 

dan untuk petugas agar dapat dengan mudah melakukan pencatatan dan pengelolaan data penduduk nonpermanen.  

Diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini di tambahkan SMS Gateway maupun API 

Perpesanan Instan agar penduduk maupun petugas dapat saling terhubung melalui sistem yang ada.  
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ABSTRACT 

 

One of the problems that exist in the Department of Population and Civil Registration of Banjarmasin City is the 

lack of validity of data on non-permanent residents living in the city of Banjarmasin. This is because so far data 

collection has been done manually and only registered residents have registered themselves, while the families 

who have participated are not recorded. 

For this reason, it is necessary to create an information system that can solve the problems mentioned above. In 

this study, an information system has been designed and created to assist the government in making regional 

policies with more valid data, while the data processed is based on data from non-permanent residents in the city 

of Banjarmasin. This information system is used to record data through a data collection form which includes 

personal data, for example NIK, and data management, which includes processing and presenting data. The data 

processing referred to includes reports on the recapitulation of the non-permanent population of districts / 

municipalities based on the sexes of men and women. 

The results of this application are aimed at residents so that they can collect data without having to come to the 

office and for officers to easily record and manage data on non-permanent residents. It is hoped that for further 

development of this application, an SMS Gateway and Instant Messaging API will be added so that residents and 

officers can connect to each other through the existing system. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Banjarmasin merupakan instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 

pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil. Dalam hal pelayanan 

dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan 

seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El), 

kartu keluarga, surat pindah, surat keterangan tinggal 

sementara (SKTS) atau sekarang disebut Bukti 

Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa 

ke dalam akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, 

akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. 

Masalah Pendataan Penduduk Nonpermanen 

merupakan masalah yang sangat penting dan harus 

ditangani dengan baik, karena penduduk tersebut sudah 

tinggal untuk beraktifitas tetapi tetap menggunakan 

data daerah asal. Hal ini akan berpengaruh kepada 

tingkat kepadatan penduduk yang ada di suatu daerah 

khususnya Kota Banjarmasin, karena yang selama ini 

dihitung hanya data migrasi permanen penduduk saja 

baik itu penduduk keluar maupun masuk, sementara 

penduduk nonpermanen ini sering dikesampingkan. 

Selama ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam melakukan 

pendataan penduduk nonpermanen hanya menunggu 

masyarakat yang datang untuk mengurus dokumennya. 

Selain itu yang dibuatkan hanya penduduk yang 

berurusan, padahal tanpa ada yang perlu diuruspun 

penduduk tersebut tetap harus dilakukan pendataan. 

Sehingga selama ini data yang dihasilkan juga lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan keadaan di lapangan 

dan tidak bisa dijadikan acuan yang valid untuk 

menghitung jumlah penduduk nonpermanen yang ada. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait 

pendataan penduduk diantaranya yaitu menurut 

(Haswan, 2018) pada “Perancangan Sistem Informasi 

Pendataan Penduduk Kelurahan Sungai Jering 

Berbasis Web Dengan Object Oriented Programming”, 

(Heryanto, Sutarman, & Sukmawati, 2013) pada 

“Implementasi Aplikasi Sensus Penduduk di 

Kelurahan Bugel Karawaci Tangerang”, dan (Sunardi 

& Listiyono, 2016) pada “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Kependudukan Berbasis Android (Studi 

Kasus Kependudukan di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur)” bahwa berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan pada perangkat lunak 

yang dibuat dalam penelitian ini masih terdapat 

kekurangan dan beberapa keterbatasan sehingga 

disarankan kepada peneliti lain yang tertarik dibidang 

rancang bangun berbasis android pada masa ke 

depannya ditambahkan dengan data gambar dan 

rincian yang dinamis. 

 

 

 

 

Dengan melihat dari masalah di atas maka perlu 

dibuat suatu aplikasi untuk mencatat data penduduk 

nonpermanen dengan judul penelitian “APLIKASI 

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN 

BERBASIS ANDROID PADA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA BANJARMASIN”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:  

1. Pendataan masih dilakukan secara manual yaitu 

menunggu masyarakat datang ke kantor untuk 

mengurus berkas. 

2. Data yang disimpan hanya data penduduk yang 

mengurus berkas, tidak termasuk data keluarga 

yang mengikutinya. 

3. Pembuatan laporan masih dilakukan secara 

manual karena pada sistem yang ada belum ada 

format laporan. 

 

Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penelitian ini 

dibatasi pada ruang lingkup berikut ini: 

1. Hanya pada Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk melalui Seksi Pindah Datang dan 

Pendataan Penduduk di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. 

2. Pendataan penduduk nonpermanen yang ada di 

Kota Banjarmasin. 

3. Laporan yang dihasilkan hanya terkait dengan data 

penduduk nonpermanen. 

 

Tujuan Penelitian 

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang 

dan membuat aplikasi pendataan penduduk 

nonpermanen berbasis android pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 

sehingga dapat menunjang kinerja Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dalam mencatat dan mengelola 

data penduduk nonpermanen yang ada di Kota 

Banjarmasin. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Masyarakat tidak harus datang ke kantor untuk 

mengurus berkas karena dapat dilakukan 

pengisian secara daring. 

2. Data keluarga yang mengikuti juga disimpan 

sehingga hasil pendataan menjadi lebih akurat. 

3. Laporan pendatan lebih mudah dibuat karena 

sudah langsung tersaji dalam sistem. 

 

 



 

Metode Penelitian 

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

1. Observasi  

Kegiatan dilakukan untuk mengumpulkan data 

melalui pengamatan dan pencatatan objek 

penelitian secara langsung yang berhubungan 

dengan pendataan penduduk nonpermanen yaitu : 

a. Kegiatan pendataan penduduk nonpermanen 

Pendataan masih dilakukan secara manual 

yaitu menunggu masyarakat datang ke kantor 

untuk mengurus berkas. 

b. Penyimpanan data penduduk nonpermanen 

Data yang disimpan hanya data penduduk 

yang mengurus berkas, tidak termasuk data 

keluarga yang mengikutinya. 

c. Pelaporan data penduduk nonpermanen 

Pembuatan laporan masih dilakukan secara 

manual karena pada sistem yang ada belum 

ada format laporan. 

2. Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dengan cara tanya jawab 

langsung dengan sumber data atau pihak-pihak 

yang berhubungan dengan pendataan penduduk 

nonpermanen. Dalam hal ini yaitu Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Banjarmasin. 

 

Sedangkan metode perancangan yang digunakan untuk 

penelitian ini yaitu metode air terjun (waterfall). 

 
Gambar 1. 1 Tahapan-tahapan dalam SDLC (Kadir, 

2009) 

PERANCANGAN MODEL SISTEM 

Tahap perancangan ini berisi langkah-langkah operasi 

dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk 

mendukung operasi sistem. 

1. Diagram Konteks 

 
Gambar 3. 1 Diagram Konteks 

 

2. Data Flow Diagram Level 1 

 
Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 

3. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.1 

Pencatatan Keluarga) 

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.1 Pencatatan Keluarga) 

4. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.2 

Pencatatan Penduduk) 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.2 Pencatatan Penduduk) 

5. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.3 Pendataan 

Penduduk) 

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.3 Pendataan Penduduk) 



 

6. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.4 

Cetak/Laporan) 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.4 Cetak/Laporan) 

7. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.5 

Pencatatan Petugas) 

 
Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.5 Pencatatan Petugas) 

8. Data Flow Diagram Level 2 (Proses P.6 

Pencatatan Registrasi) 

 
Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 2 (Proses 

P.6 Pencatatan Registrasi) 

 

9. Relasi Antar Tabel 

 
Gambar 3.9 Relasi Antar Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Menu Utama Login 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama Login 

2. Tampilan Menu Halaman Utama 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Menu Halaman Utama 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Rincian Pendataan 

 
Gambar 4. 3 Rincian Pendataan 

 

 

 

 

 

 



 

2. Surat Tanda Bukti Pendataan 

 
Gambar 4. 4 Surat Tanda Bukti Pendataan 

3. Surat Data Anggota 

 
Gambar 4. 5 Surat Data Anggota 

4. Laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan 

 
Gambar 4. 6 Laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian dan 

implementasi dari aplikasi pendataan penduduk 

nonpermanen yang telah dibuat, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi pendataan penduduk nonpermanen telah 

berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan pendataan penduduk 

nonpermanen di Kota Banjarmasin melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Banjarmasin. 

2. Aplikasi dapat mempermudah penduduk yang 

ingin melakukan pendataan tanpa harus datang ke 

kantor karena sudah disediakan menu khusus bagi 

penduduk melalui aplikasi. 

3. Aplikasi dapat mempermudah petugas dalam 

melakukan pencatatan karena data penduduk dapat 

langsung disimpan melalui sistem yang ada. 

4. Aplikasi dapat mempermudah petugas untuk 

mengelola data yang ada menjadi hasil keluaran 

maupun laporan yang ditujukan kepada penduduk 

dan atasan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Aplikasi pendataan penduduk nonpermanen ini 

diharapkan dapat diimplementasikan di Dinas 

Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Banjarmasin. 

2. Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lagi 

dengan menambahkan SMS Gateway agar sistem 

dapat langsung menghubungi penduduk jika data 

register telah selesai diperiksa atau telah selesai 

dilakukan pendataan. 

3. Diharapkan pula agar aplikasi ini dapat 

dikembangkan dengan menggunakan teknologi 

yang terbaru dan banyak digunakan misalnya 

seperti API Perpesanan Instan sehingga baik 

petugas maupun penduduk dapat saling terhubung 

melalui sistem yang ada. 
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