
APLIKASI PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 
Ahmad Syaifuddin1, Dwi Agung Wibowo2, Muhammad Edya Rosadi3 

 
1Sistem Informasi, 57201, 16710069 

2Sistem Informasi, 57201, 11 040491 02 
3Sistem Informasi, 57201, 11 040391 01 

 

E-mail: syaifuddinahmad598@gmail.com/082292375380 

 

ABSTRAK  

 

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari 

penyelenggaraan administrasi Negara, sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut bersifat 

universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Pentingnya 

pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri tersebut tidak didukung dengan kesadaran 

masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

terlambat. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) 

Bagaimanakah Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Banjarbaru? b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatatan Sipil Kota Banjarbaru? Dalam penelitian ini, dibangun sistem informasi untuk membantu 

pemerintah dalam membuat kebijakan daerah dengan data yang lebih valid, adapun data yang diolah 

berdasarkan dari data penduduk di kota Banjarbaru. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pencatatan melalui 

formulir pendataan yang meliputi data pribadi contohnya NIK, serta pengelolaan data yaitu meliputi pengolahan 

dan penyajian data, yaitu: Pencatatan Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Kartu Keluarga, Pencatatan Surat 

Keterangan Pindah Tempat, Pencatatan Akta Kelahiran, Pencatatan Akta Kematian, Pencatatan Akta 

Perkawinan, Pencatatan Akta Perceraian, Pencatatan Kartu Identitas Anak. Dengan jangka watu penerbitan 3 

sampai dengan 4 hari. Kendala yang dihadapi adalah jangka waktu penyelesaian yang begitu lama, dan 

pungutan biaya yang dikenakan serta dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan Penerbitan 

Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh masyarakat tersebut. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendataan Pendudduk, Sistem Informasi. 

 

 

ABSTRACT  

 

Population administration as a system is expected to be carried out as part of the administration of the State, in 

accordance with the legal rules in Law Number 24 of 2013, amendments to Law Number 23 of 2006 concerning 

Population Administration, which is a series of activities to organize and control population documents and 

data through population registration, civil registration, management of Population Administration information 

and utilization of the results for public services and other sector development. Population registration and civil 

registration are universal because this is related to the State's recognition of a person's civil status. The 

importance of population registration and civil registration as personal identity is not supported by public 

awareness, this is evidenced by the number of late Population and Civil Registration. Based on the description 

above, the main problems in this research are: a) How is the implementation of the issuance of population and 

civil registration at the Department of Population and Civil Registration of Banjarbaru City? b) What are the 

factors that influence the Issuance of Population and Civil Registration at the Office of Population and Civil 

Registration of Banjarbaru City? In this study, an information system was built to assist the government in 

making regional policies with more valid data, while the data processed was based on population data in the 

city of Banjarbaru. This application is used to record through a data collection form which includes personal 

data, for example NIK, as well as data management which includes processing and presenting data, namely: 

Registration of Identity Cards, Recording of Family Cards, Recording of Relocation Certificates, Registration of 

Birth Certificates, Registration of Death Certificates , Registration of Marriage Deeds, Recording of Divorce 



Deeds, Recording of Children's Identity Cards. With a period of issuance of 3 to 4 days. The constraints faced 

are the long completion period, and the fees charged and influenced by the incomplete documents required for 

the Public Registration and Civil Registration Issuance of the community. 

 

Keywords: Implementation, Population Data Collection, Information Systems. 

 

PENDAHULUAN  

Seiring dengan adanya perkembangan kehidupan, terjadi perubahan yang sangat pesat dalam seluruh 

bidang kegiatan, yang akan berdampak pada semua organisasi agar bisa melakukan berbagai cara untuk dapat 

memenuhi tuntutan akan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan terhadap informasi. 

Salah satu sumber kebutuhan informasi dalam organisasi yang paling berpengaruh keberadaannya adalah arsip. 

Arsip merupakan suatu bukti rekaman kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Karena 

itu semakin banyak aktivitas yang dilakukan organisasi, maka semakin banyak pula arsip yang akan tercipta. 

Arsip berasal dari bahasa Belanda yakni “archief” yang berarti tempat penyimpanan secara teratur 

bahan-bahan arsip seperti bahan-bahan tertulis, piagam, surat, keputusan, akte, daftar, dokumen, dan peta.  

Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dengan istilah “file”, yang berasal dari kata filum yang berarti tali atau 

benang. Pada awalnya orang-orang Inggris menyatukan file dengan cara mengikatnya dengan tali atau benang. 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa: “Records have multiple purposes in terms of their value to an 

individual, organization or society. They are vehicles of communication and interaction, facilitators of 

decisionmaking, enablers of continuity, consistency and effectiveness in human action, memory stores, 

repositories of experience, evidence of rights and obligations. On a darker note, they can also be instruments of 

repression and abuse of power.”  (Caroline, 2013). Artinya adalah bahwa Arsip memiliki beberapa kegunaan 

dalam hal nilai mereka kepada individu, organisasi atau masyarakat. Mereka adalah sarana komunikasi dan 

interaksi, fasilitator pengambilan keputusan, kemungkinan kelanjutan, konsistensi dan efektivitas dalam 

tindakan manusia, pusat ingatan, repositori pengalaman, bukti hak dan kewajiban. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru 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-EI), Kartu Keluarga, Surat 

Pindah Tempat, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Kartu Identitas Anak 

(KIA). 

Masalah Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan masalah yang sangat penting dan 

harus ditangani dengan baik. Karena data arsip pendaftar kependudukan tersebut harus disimpan untuk menjadi 

bukti data pendaftar pembuatan dokumen-dokumen kependudukan, maka perlu dibuat Aplikasi Pengarsipan 

Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk menyimpan 

data pengarsipan dokumen kependudukan yang valid dan tersimpan dengan aman, karena sistem pengarsipan di 

Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kota Banjarbaru masih menggunakan penyimpanan manual. 

Pada organisasi, khususnya yang melayani kepentingan umum masyarakat yaitu Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

bahwa arsip akta catatan sipil adalah arsip yang memuat catatan peristiwa-peristiwa penting mengenai 

kehidupan seseorang yaitu meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan 

kematian (Asiyah Hesti Pramudya W.*, 2011). 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan sebuah sistem komputerisasi untuk membantu 

memudahkan pekerjaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulis mengangkat 

judul “APLIKASI PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU”. 

 

METODE  

Berikut adalah metode-metode yang digunakan pada Aplikasi Pengarsipan Dokumen Kependudukan 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru : 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai 

dengan permasalahan yang ada serta kebutuhan yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut : 

a) Observasi  

Untuk mencari, mengumpulkan data-data dan mengetahui bagaimana data dikelola. Pengumpulan data-

data tersebut dilakukan untuk guna melihat realitas manajemen kinerja yang terjadi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.  



 

 

 

 

b) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada 

pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini dilakukan terhadap 

informan kunci yaitu wawancara dilakukan kepada Pegawai untuk memperoleh informasi secara lengkap 

dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

 

Metode Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu: analysis 

(analisis kebutuhan), design sistem (perancangan sistem), implementation (implementasi), testing (pengujian), 

dan maintenance (perawatan). Berikut gambar tahapan sistem dari metode waterfall (Novi, 2017):  

 

Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall 

Berikut rencana yang dilakukan pada tiap-tiap tahapan menurut metode pengembangan sistem, yaitu : 

1) Analysis (Analisis Kebutuhan). 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak 

yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung.  

2) Design (Perancangan Sistem). 

Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras dan sistem persyaratan sehingga 

membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3) Implementation (Implementasi). 

Desain yang telah disetujui, diubah dalam bentuk kode-kode program. Tahap ini, kode-kode program 

yang dihasilkan masih pada tahap modul-modul. Diakhir tahap ini, tiap modul di testing tanpa 

diintegrasikan. 

4) Testing (Percobaan Sistem). 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah 

pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap 

kegagalan maupun kesalahan 

5) Maintenance (Perawatan/perbaikan sistem). 

Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan dan memperbaiki kesalahan 

yang tidak dtemukan sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem 

sebagai kebutuhan baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Pengarsipan Dokumen Kependudukan Pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menggunakan pemrograman PHP dan manajemen basis 

data MySQL. 

 

Analisis Sistem yang Berjalan 



 

 

 

 

Selama ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, pendataan penduduk dan 

pengarsipan data pendaftaran penduduknya masih menunggu masyarakat yang datang untuk mengurus 

dokumennya, seperti contohnya membuat KTP, penduduk harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru terlebih dahulu dengan membawa berkas yang diperlukan untuk pembuatan 

KTP, setelah mendaftar berkasnya harus lengkap, apabila berkas yang diperlukan untuk membuat KTP belum 

lengkap, diharuskan melengkapinya kembali, setelah berkas lengkap, kemudian diproses pembuatan KTP bisa 

dilakukakn, dan yang terakhir harus menunggu sampai KTP selesai, apabila dalam 1 hari KTP belum selesai, 

penduduk harus datang keesokan harinya untuk mengambil KTP yang telah selesai. Data tersebut belum bisa 

diarsipkan dengan baik karena data penduduk yang banyak sehingga apabila ada pencarian data seseorang akan 

sulit karena pendataannya yang masih manual, maka diperlukan aplikasi khusus untuk mengarsipkan data 

pendaftaran penduduk, sehingga dibuatlah aplikasi ini untuk menyimpan data supaya data yang dihasilkan 

berupa data yang valid, lebih aman dan pencarian data penduduknya bisa lebih mudah. 

 

 

Gambar 2. Flowchart Analisis Sistem yang Berjalan 

 

 
Gambar 3. Alur Pengarsipan Dokumen Kependudukan Yang Sedang Berjalan 

Rancang Model Sistem 

Tahap perancangan ini berisi langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur 

untuk mendukung operasi sistem. 

 

Use Case Diagram 

Use case diagram adalah abtraksi dari interaksi antara sistem dengan aktor. Berikut gambar use case 

sistem yang dibangun: 



 

 

 

 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

Sistem informasi ini dijalankan oleh aktor pengelola arsip/admin dan penduduk dengan rincian sebagai 

berikut:  

1. Admin adalah aktor dengan hak akses tertinggi yang memiliki kemampuan untuk mengelola data 

pengararsipan pendaftaran penduduk. Pengelola Arsip juga dapat mengelola data pengarsipan pendaftaran 

penduduk; 

2. Penduduk adalah aktor dengan hak akses untuk mendaftar dan mengambil nomor antrian sebelum di input 

admin untuk diproses pendaftaran penduduk. 

 

Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

 

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang 

akan dibangun hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat pada 

aplikasi yang akan dibangun. Untuk lebih jelasnya rancangan antarmuka masukan sistem dapat dilihat di bawah 

ini: 

Rancangan Antarmuka Penduduk 

1. Rancangan Form Home 

Form Home adalah akses untuk masuk ke menu utama pada aplikasi. Home saat ini diperlukan karena 

ini adalah salah satu cara penduduk untuk mengambil nomor antrian. 

 

Gambar 5.  Rancangan Form home 

2. Rancangan form nomor antrian KTP 

Pada halaman ini digunakan untuk mengambil nomor antrian KTP dan melihat syarat-syarat pembuatan 

KTP. 



 

 

 

 

 

Gambar 6. Rancangan Menu form nomor antrian ktp 

Rancangan Antarmuka Admin 

 
1. Rancangan Form Login  

Form login adalah akses untuk masuk ke menu utama pada aplikasi. Login saat ini diperlukan karena 

ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 

Gambar 7. Rancangan Form login 

2. Rancangan Menu Dashboard 

Rancangan menu dashboard adalah rancangan tampilan menu pada aplikasi dimana ringkasan 

informasi dalam sistem informasi ditampilkan. 



 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan Form dashboard 

3. Rancangan Form KTP 

Pada halaman ini menampilkan data arsip pendaftar KTP. 

 

Gambar 9. Rancangan Form ktp 

4. Rancangan Form tambah data KTP 

Pada halaman ini menampilkan tambah data arsip pendaftar KTP. 

 

Gambar 10. Rancangan Form tambah data ktp  



 

 

 

 

Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 
Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan output hasil informasi dari masukan pada aplikasi. 

Rancangan output ini akan menampilkan data keluaran dari hasil masukan data yang masukkan oleh pengelola 

arsip yang berupa laporan-laporan (report). Adapun rancangan antarmuka keluaran sistem tersebut sebagai 

berikut: 

 

Rancangan Laporan Penduduk 

1. Rancangan laporan Nomor Antrian KTP 

Pada halaman ini menampilkan laporan Nomor Antrian KTP. 

 

Gambar 11. Rancangan laporan nomor antrian ktp 

 

Rancangan Laporan Admin 

1. Rancangan laporan cetak data per-periode KTP 

Rancangan Laporan cetak data per-periode adalah laporan yang berisi sejumlah data arsip pendaftar KTP 

yang telah dimasukkan dalam sistem. Admin dapat menentukan jangka waktu laporan dengan memasukkan 

tanggal awal dan tanggal akhir di menu ini. 

 
Gambar 12. Rancangan laporan cetak data per-periode ktp 



 

 

 

 

 
2. Rancangan laporan arsip pendaftar KTP 

Pada halaman ini menampilkan laporan arsip pendaftar KTP. 

 

Gambar 13. Rancangan laporan arsip pendaftar ktp 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan form login Admin 

Tampilan form login Admin adalah akses untuk masuk ke menu utama pada aplikasi. Login saat ini 

diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 
Gambar 14. Tampilan Form Login 

2. Tampilan Dashboard Admin 

Tampilan Dashboard Admin adalah rancangan tampilan menu pada aplikasi dimana ringkasan informasi 

dalam sistem informasi ditampilkan. 



 

 

 

 

 
Gambar 15. Tampilan Dashboard Admin 

3. Tampilan Dashboard Penduduk 

Tampilan Dashboard Penduduk adalah akses untuk masuk ke menu utama pada aplikasi. Home saat ini 

diperlukan karena ini adalah salah satu cara penduduk untuk mengambil nomor antrian. 

 
Gambar 16. Tampilan Dashboard Penduduk 

 

 

4. Tampilan kelola data tambah data Nomor Antrian KTP 

Pada halaman ini digunakan untuk mengambil nomor antrian KTP dan melihat syarat-syarat pembuatan 

KTP. 

 
Gambar 17. Tampilan Kelola Data Nomor Antrian Pendaftar KTP 



 

 

 

 

5. Tampilan kelola data arsip pendaftar KTP 

Pada halaman ini menampilkan data arsip pendaftar KTP. 

 
Gambar 18. Tampilan Kelola Data Arsip Pendaftar KTP 

6. Tampilan kelola data arsip pendaftar KTP (tambah data) 

Pada halaman ini menampilkan tambah data arsip pendaftar KTP. 

 
Gambar 19. Tampilan kelola Data Arsip Pendaftar KTP (tambah data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan laporan Nomor Antrian KTP 

Pada halaman ini menampilkan laporan Nomor Antrian KTP. 

 
Gambar 20. Tampilan Laporan Nomor Antrian KTP 

2. Tampilan laporan arsip pendaftar KTP 

Pada halaman ini menampilkan laporan cetak data per-periode adalah laporan yang berisi sejumlah data 

arsip pendaftar KTP yang telah dimasukkan dalam sistem. 

 
Gambar 21. Tampilan Laporan Arsip Pendaftar KTP (filter) 

Pada halaman ini menampilkan laporan arsip pendaftar KTP. 

 
Gambar 22. Tampilan Cetak Laporan Arsip Pendaftar KTP 



 

 

 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian / skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah pegawai pencatatan sipil Kota Banjarbaru dalam mengelola 

pendataan penduduk Kota Banjarbaru yang lebih efektif.  

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat pegawai pencatatan sipil Kota Banjarbaru dalam 

pengolahan data pengarsipan pendaftaran penduduk serta pencarian data pendaftar kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru. 

3. Aplikasi ini dapat mempermudah pegawai pencatatan sipil Kota Banjarbaru dalam pembuatan laporan 

arsip pendaftar kependudukan karena laporan sudah tersaji dalam sistem. 

2. Saran 

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari aplikasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan 

selanjutnya adalah : 

1. Sistem informasi pengelolaan aplikasi arsip ini masih berbasis web, untuk kedepannya bisa di update 

menjadi android (mobile) untuk lebih memudahkan masyarakat ketika mendaftar KTP, Kartu Keluarga, 

Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pindah Tempat dan KIA di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. 

2. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur sms gateway untuk pemberitahuan kepada 

masyarakat bahwa pembuatan data kependudukan yang diperlukan telah selesai. 
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