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RINGKASAN 
 

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan layanan 

Sistem informasi adminitrasi desa khususnya bidang administrasi kependudukan pada 

desa Molintogupo. Target khusus yang ingin dicapai (1) menyediakan sistem informasi 

kependudukan yang datanya selalu diperbaharui; (2) peningkatan layanan dalam bidang 

kependudukan, serta); (3) membantu aparat desa dan masyarakat desa dalam pemrosesan 

data kependudukan. Untuk mencapai tujuan dan target khusus metode yang digunakan 

adalah pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). PRA dilakukan dengan lebih 

banyak melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholder dengan difasilitasi 

oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. PRA 

(Participatory Rural Appraisal) adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari 

kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa. Teknik PRA 

yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah (a) pembahasan maksud, tujuan dan proses 

kegiatan, (b) penggalian informasi dan (c) penyusunan rencana program.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang 

menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja 

diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengelola dan 

mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau 

peralatan sistem lainnya. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis 

kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan 

kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  

Pada era yang berbasis TI penggunaan media komputer berperan penting dalam 

menyalurkan, menyimpan dan memproses informasi, dimana proses penginputan data dan 

informasi, pengolahan atau pemrosesan serta semua yang berhubungan dengan pendataan 

dapat menjadi sangat komunikatif, efektif dan efisien.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan tepatnya di Desa Molintogupo, Kecamatan 

Suwawa Selatan, pencarian informasi atau pemrosesan data masih menggunakan 

metode/media konvensional atau masih secara manual untuk menginput data, sehingga 

sangat beresiko akan hilangnya data dan lainnya, khususnya pada bagian pengarsipan data 

atau pada bidang administrasi desa. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan 

Sekretaris Desa, staff  kepegawaian dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa metode 

manual penginputan data layaknya pengisian buku tamu, semua data tersimpan dalam satu 

buku yang sangat tidak efisien. Ditambah dengan kondisi fasilitas TI yang minim di desa 

tersebut membuat metode manual tersebut masih digunakan. 

Selain itu masyarakat kurang pengetahuan akan pemanfaatan TI, hal ini menyebabkan 

masyarakat masih menggunakan metode manual dalam pekerjaan sehari-hari.  

 

1.2 Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu: 

1. Pendataan kependudukan yang masih manual 

Dalam penginputan data penduduk pegawai masih mencatat secara manual dan semua 

data disimpan dalam satu buku sehingga potensi hilangnya data sangat beresiko. 

2. Kesulitan serta ketidakakuratan pencarian informasi penduduk. 



 

2 
 

Dalam penginputan data secara manual yang masih dicatat dan disimpan dalam buku 

terdapat kendala dalam pencarian data sehingga masih membutuhkan waktu yang lama. 

3. Pelayanan yang lama 

Dengan penginputan yang masih manual membuat pelayanan memerlukan waktu yang 

agak lama terutama penulisan nama dan identitas lain-lain ke dalam satu buku atau 

beberapa buku. 

 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya sebuah 

sistem informasi kependudukan berbasis web yang perlu diterapkan di desa Molintogupo 

dengan harapan sistem dapat berguna dan dapat dimanfaatkan desa dalam melayani 

masyarakat. Sistem informasi ini dibuat khusus untuk desa agar lebih fleksibel melakukan 

pertukaran informasi serta pemrosesan data yang lebih mudah, yang mana sistem ini di 

lengkapi dengan profil desa, galeri, struktur, dan sejarah dari desa tersebut. Dengan adanya 

aplikasi ini diharapkan dapat membantu desa dalam proses pendataan masyarakat serta dapat 

meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat desa akan pemanfaatan TI melalui sistem 

yang dibuat. 

 

1.3 Usulan Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Membuat sistem berbasis website yang dapat menampilkan informasi profil sejarah atau 

tampilan desa. 

2. Membuat sistem informasi yang bertujuan untuk pencatatan atau pengolahan data 

penduduk serta laporan pendataan informasi penduduk. 

3. Membuat sistem informasi yang terstruktur dalam penyimpanan data penduduk. 

4. Membuat sistem yang dapat mengelompokan data penduduk sesuai kategori kebutuhan 

dengan cara yang efektif dan efisien. 

5. Membuat sistem yang dapat melakukan pencarian data dengan mudah dan cepat. 

 

1.4 Metode dan Teknologi yang digunakan 

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini ialah sosialisasi kepada 

masyarakat desa, dan pelatihan khususnya pada pegawai kantor desa. Metode Pendekatan 

penyelesaian masalah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah: 
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1. Memberikan sosialisasi tentang penerapan Sistem Informasi ini dalam mempermudah 

mencari informasi seputaran profil desa, struktur, sejarah dan lain-lain, serta 

mempermudah pengolahan data yang ada di Desa Molintogupo. 

2. Memberikan pelatihan kepada perangkat desa khususnya kaur pemerintahan yang 

menangani tentang kependudukan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaan sistem informasi kependudukan. 

 

Untuk mendukung pembangunan sistem informasi, tentu memerlukan beberapa 

teknologi dengan spesifikasi khusus entah berupa perangkat keras atau software. Berikut 

adalah uraian teknologi yang digunakan untuk pembangunan sistem: 

 Perangkat keras 

- CPU/Processor (minimal Intel Pentium 4)  

- Memory RAM (minimal 512 MB) 

- Hard disk : (minimal 320 GB) 

- Keyboard 

- Mouse 

- Monitor  

 Perangkat Lunak 

- Sistem Operasi : Windows 

- Database : MySql 

- Bahasa Pemrograman : PHP  

- Editor Bahasa Pemograman : Sublime Text dan Visual Studio Code 

- Web Browser : Mozila Firefox/Google Chrome 

 

1.5 Profil Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran yang dimaksud ialah target utama atau kelompok utama yang akan 

menjadi sasaran utama penerapan aplikasi ini, dengan dua metode yang digunakan yaitu 

sosialisasi serta pelatihan tentunya dua metode ini juga memiliki sasaran utamanya. Sasaran 

utama penerapan sistem informasi ini ialah penduduk desa tersebut atau masyarakat. 

Masyarakat lebih condong diberi penerapan sistem ini lewat sosialisasi cara mencari informasi 

atau profil, struktur dan sejarah desa. Untuk pelatihan ditujukan ke operator atau perangkat 

desa, dengan maksud memberi pelatihan tentang bagaimana menggunakan sistem dan 

bagaimana melakukan proses penginputan data dan informasi ke sistem yang ada. 
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BAB 2  

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target  

Untuk mencapai hasil akhir yang maksimal dari pengabdian ini, maka program 

penyelesaian masalah harus jelas luaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan, 

sehingga kelompok sasaran akan merasakan dampak positif dari pelaksanaan Program 

pengabdian seperti tampak pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Indikator ketercapaian Program Pengabdian 

NO PROGRAM TARGET LUARAN 

1 
Sosialisasi administrasi 

desa 

Target utama dari program ini 

adalah: 

Terisinya data yang terbaru 

pada buku administrasi 

penduduk 

Buku administrasi 

desa 

2 
Survei dan mendata 

administrasi desa 

1. Tersedianya data penduduk 

yang akurat 

2. Tersedianya tertib 

administrasi umum yang 

baik  

1. Laporan kondisi 

terkini penduduk 

desa Tutuwoto 

2. Laporan 

administrasi 

umum 

3 Sosialisasi SI desa  

Target utama dari program ini 

adalah masyarakat dan aparat 

desa memahami layanan  SI 

desa 

SI desa 

4 

Pelatihan dan 

pendampingan 

penggunaan aplikasi SI 

Mendampingi dan melatih 

aparat desa agar nantinya dapat 

menggunakan Aplikasi SI 

dalam melaksanakan tugas 

pelayananan administrasi 

kependudukan. 

 SI desa 

 

Hasil akhir dari pelaksanaan Program KKS ini adalah “Peningkatan Layanan 

Administrasi Penduduk dengan menggunakan aplikasi SI desa ”. 

 

2.2 Luaran 

Luaran program Pengadian mandiri Tahun 2019 pada Desa Molintogupo Kecamatan 

Suwawa Kabupaten Bone Bolango. 

a. Jasa: (1) Aparat Desa Tutuwoto dapat meningkatkan layanan administrasi penduduk (2) 

masyarakat dapat berperan serta dalam pemutakhiran data penduduk  

b. Metode:  
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(a) pembahasan maksud, tujuan dan proses kegiatan, (b) penggalian informasi dan (c) 

penyusunan rencana program. 

c. Produk: Desa Molintogupo sudah memiliki aplikasi layanan SIAdesa yang dapat 

menampilkan sistem informasi administrasi kependudukan.  

d. Paten yang memberi dampak pada:  

(a) Up-dating ipteks (aplikasi layanan SI desa), (b) Peningkatan produktivitas aparat 

Desa Molintogupo karena sudah dapat memanfaatkan aplikasi SI desa (c) Peningkatan 

Dosen Pelaksana pengabdian terhadap aparat desa karena sudah menyediakan aplikasi 

layanan administrasi penduduk, (d) Peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi 

dan seni di perguruan tinggi, karena pelaksana pengabdian telah membuat aplikasi yang 

dapat digunakan oleh Aparat Desa. 
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BAB 3 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

3.1 Metode Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Molintogupo, Suwawa Selatan dilaksanakan 

pada bulan Mei 2019. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan berupa 

penyampaian presentasi tentang Fungsi, Desain dan Cara penggunaan Sistem Informasi Data 

dan Kependudukan Desa Molintogupo. 

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Molintogupo dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut : 

1. Persiapan Kegiatan meliputi: 

 a. Kegiatan pengabdian bertempat di Desa Molintogupo, Suwawa Selatan. 

 b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa 

 c. Pengurusan Administrasi (surat menyurat) 

 Surat pengantar untuk melakukan kegiatan dari pihak Fakultas 

 Surat balasan persetujuan dari pemerintahan desa 

 d. Persiapan Alat dan Materi Sosialisasi dan pelatihan. 

2. Pelaksanaan Kegiatan meliputi: 

a. Pembukaan dan Pengenalan anggota serta penanggung jawab pada kegiatan 

pengabdian . 

b. Sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang sistem 

informasi kependudukan desa molintogupo kecamatan suwawa yang akan dibangun 

di desa Molintogupo. 

c. Sesi diskusi/ tanya jawab dengan peserta mengenai penggunaan  Sistem Informasi 

yang belum dipahami. 

3. Penutup 

 a. Foto bersama dengan Peserta dan dosen. 

 b. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.  

 

3.2 Rencana Keberlanjutan Program 

Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pegawai Desa 

Molintogupo dalam membantu proses pendataan penduduk oleh pegawai desa. Melalui 

program pembuatan system informasi kependudukan desa Molintogupo ini, dapat 

meningkatkan kinerja pegawai desa dalam melaksanakan kegiatan pendataan penduduk 
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sehingga akan lebih efektif dan efisien lagi, karena sudah menggunakan system yang 

terkomputerisasi. Dengan adanya pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan ini 

masyarakat dan pegawai desa Molintogupo bisa lebih paham lagi tentang pengaruh TI 

tehadap administrasi kependudukan sehingga membuat desa Molintogupo lebih maju lagi 

dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sistem 

informasi kependudukan desa Molintogupo yang akan dibangun ini, nantinya langsung 

diberikan pelatihan oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo kepada pegawai desa 

mulai dari cara penggunaan dan pengelolaan system secara hardware maupun software 

beserta teknis pendataan penduduk melalui website berapa cara input data penduduk, hapus 

data penduduk, input data penduduk pindah, input data penduduk masuk dan kegiatan-

kegiatan kependudukan lainnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian selama 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 30 

April 2019. Kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan Kepala Desa dan Aparat Desa 

Molintogupo. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembacaan do’a kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian kata sambutan dari pihak Jurusan Teknik Informatika yang diwakili oleh 

Ibu Lanto Ningrayati Amali dan pemberian sambutan juga oleh Bapak Kepala Desa 

Molintogupo. 

 

 

Gambar 1. Sambutan Pihak Jurusan Teknik Informatika  

dan Pihak Desa Molintogupo 

 

Selanjutanya dilanjutkan pemberian materi tentang konsep Sistem Informasi 

Kependudukan oleh Lanto Ningrayati Amali. Hal yang ditekankan pada materi ini adalah 

apa tujuan pembuatan sistem ini? Manfaat dan bagaimana system informasi yang dibuat 

dapat sangat membantu dan mengefektifkan admin desa dalam melakukan pengolahan data, 

dan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem ini dapat mengurangi kesalahan 

yang ada jika menggunakan sistem yang lama dengan membandingkan resiko-resiko yang 

terjadi jika masih belum menggunakan sistem ini. 
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Gambar 2. Pemberian Pemahaman Apa Tujuan Sistem Informasi Kependudukan.  

 

Presentasi dilanjutkan dengan Pelatihan Sistem Informasi Kependudukan Dalam 

Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Data Penduduk Di Desa Molintogupo oleh saudara 

Mohammad V. Lihawa yang memberikan pemahaman dan pelatihan. Materi yang 

dibawakan menyangkut pemahaman bagaimana operator atau admin login ke sistem, serta 

pemahaman apa saja fitur-fitur dari sistem, fungsi menu bar yang ada, dan struktur sistem. 

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan langsung ke aparat desa atau admin tentang 

bagaimana cara sistem memproses data kependudukan dengan meliputi cara menginput, 

mengedit, menghapus hingga mencetak data penduduk dan data mutase penduduk. 

 

 

Gambar 2. Pelatihan Cara Menggunakan Sistem Informasi Kependudukan  
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Berikut adalah rencana kelanjutan program berupa lampiran desain tampilan sistem: 

 

 

Tampilan Beranda Sistem 

 

Tampilan di atas merupakan tampilan awal sistem yang dibuat, atau juga merupakan 

tampilan awal yang akan diakses jika mengakses website ini. Tampilan ini menyediakan 

menu bar yang memiliki fungsi tertentu yang dapat diakses jika memerlukan informasi yang 

di system ini. 
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Konten Profil Desa 
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Konten Profil ini berisi informasi berupa galeri, visi-misi, sejarah serta struktur desa tersebut 

yang ditambahkan sebagai property pelengkap system yang tidak hanya bekerja di proses 

pengolahan data saja. 

 

 

Tampilan Data Kependudukan 

 

 

 Tampilan Data Pendidikan 
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Tampilan Data Pekerjaan 

 

Pada menu DATA ini menampilkan data dan informasi mengenai jumlah penduduk yang 

dapat di sorting menurut usia, dusun, umur, pekerjaan, pendidikan dan agama. Tampilan data 

juga berupa menu table serta grafik-grafik berupa diagram batang dan lingkaran yang 

menarik yang juga bertujuan memudahkan penerima informasi mengolahnya. 
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Tampilan Menu Pelayanan Masyarakat 

Dan Kritik Saran 

 

Pelayanan menyediakan dua menu item yaitu Layanan Masyarakat dan Kritik Saran. 

Layanan masyarakat berisi informasi untuk warga setempat tentang bagaimana tata cara 

pengurusan berkas tertentu seperti permohonan KTP, AKTA dan lain-lain. Sementara menu 

item Kritik dan Saran menampilkan form untuk user yang ingin berinteraktif dengan admin 

website berupa memberikan komentar atau kritik serta saran pengembangan website ini atau 

wadah penampung keluh dan saran pengunjung website desa ino. 

 

 

Tampilan Login Halaman Admin 

 

Tampilan halaman ini merupakan halaman awal admin masuk ke Sistem Informasi 

Kependudukan Desa Molintogupo dengan Form Login yang berisi atribut Username dan 
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Password yang harus di lengkapi untuk Admin untuk masuk ke Dashboard Sistemnya. 

Namun halamannya di akses dengan URL simdes.ksl-ung.com/login 

 

 

Tampilan Halaman Admin 

 

Setelah operator Login sebagai admin dan masuk, akan muncul tampilan di atas. Di awali 

dengan label Selamat Datang dan juga terdapat menu bar seperti kritik dan saran, data 

kependudukan, mutasi dan laporan kependudukan yang juga memiliki fungsi masing-

masing. 
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Tampilan Form Input Penduduk 

 

Di system informasi kependudukan ini memiliki 2 master data, yaitu Penduduk dan Mutasi. 

Jika ingin menambah penduduk kalian masuk ke menu Data Kependudukan dan pilih 

Penambahan kemudian admin ketikan informasi mengenai penduduk tersebut ke dalam form 

yang di sediakan seperti di atas. Kemudian klik button simpan.  
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Tampilan Form Data Mutasi 

 

Kedua form ini adalah form inti dari tampilan masuk sebagai admin, yang mana merupakan 

proses pengolahan data utama dari system ini. Form Data Penduduk merupakan proses 

penginputan data dan informasi satu persatu penduduk desa. Kemudian untuk form data 

mutasi merupakan form yang akan memproses data penduduk yang melakukan mutase 

dengan property keterangan yaitu mutasi karena Pindah, Datang, Lahir dan Mati. 
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Tampilan Tabel Penduduk dan Mutasi 

 

Kedua table ini memuat data yang telah di input kan di form sebelumnya, yang secara 

otomatis masuk ke dua table ini. Tampilan dua tabel ini di lengkapi dengan button edit dan 

hapus agar mudah admin melakukan koreksi atau perbaikan data penduduk atau data mutase 

yang salah ketika di inputkan. Dua tabel ini juga terdapat fitur search data di ujung kanan 

tabel dengan tujuan mempermudah admin mencari data penduduk untuk di proses. 

 

 

 

Tampilan Laporan Data Penduduk 

 

Tampilan Laporan data Penduduk ini hamper sama dengan Tampilan Tabel Data Penduduk 

sebelumnya, bedanya Laporan data penduduk lengkap semua atribut penduduk dalam 1 tabel 

dan memilik fitur Cetak Dokumen pada ujung kiri atas table laporan. 
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Tampilan Cetak Laporan 

 

Ketika button Cetak di klik, otomatis system akan mendowload file berformat PDF yang 

berisi laporan data kependudukan, seperti contoh di atas. Di file PDF tersebut berisi data dan 

informasi warga dengan atribut lengkap serta sudah memiliki Kop Surat yang kami 

sesuaikan format surat dari Desa Molintogupo, ditambah dengan detail di cetak tanggal 

berapa laporan ini yang terletak di ujung kanan bawah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar serta dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman kepada para pegawai maupun administrator kantor desa 

terhadap pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam membantu kinerja untuk 

melayani masyarakat terlebih pada proses pengolahan data kependudukan. 

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dengan pendekatan praktis ini juga dapat 

meningkatkan minat yang lebih kepada aparat desa agar dapat menggunakan sistem 

informasi ini dengan sebaik mungkin terkhusus dalam mendukung proses kerja dalam 

melayani masyarakat terutama dalam bidang administrasi kependudukan sehingga proses 

kerja khususnya dalam proses pendataan penduduk dan mutasi menjadi lebih efektif dan 

efisien lagi dengan adanya sistem ini. 

 

4.4 Saran 

Saran dalam kegiatan ini diantaranya adalah : 

1. Hendaknya pihak desa dapat menjaga atau memaintenance sistem ini serta dapat sebaik 

mungkin menggunakan sistem informasi ini untuk mengefektifkan proses kerja data 

kependudukan. 

2. Diharapkan ada pengembangan yang mendalam tentang sistem informasi ini seperti 

penambahan fitur-fitur baru untuk mendukung kemudahan proses kerja yang ada dan 

proses kerja data kependudukan yang baru. 

3. Diperlukan sosialisasi pemahaman yang sering kepada semua masyarakat Desa 

Molintogupo tentang cara mengakses informasi berupa profil desa yang ada di website 

agar dapat meluaskan informasi desa dan semoga dapat menjadi ciri khas Desa 

Molintogupo. 
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