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ABSTRAK

Pengembangan e‐Gov harus mempertimbangkan prioritas layanan elektronik yang diberikan,
infrastruktur yang dimiliki, kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya
manusia yang dimiliki. Ketersediaan database kependudukan yang semakin baik saat ini,
yaitu berupa Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIAK), merupakan peluang yang
akan memberikan manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam ragam aplikasi
sistem informasi di Pemkab/Pemkot. Semakin besarnya peranan IT dapat diterapkan untuk
proses terintegrasi melalui pengembangan Sistem Informasi Dukcapil sebagai implementasi
e‐Gov, di mana idealnya e‐Gov diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara
pemerintah, masyarakat, dan bisnis sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan
ekonomi.

PENDAHULUAN
Pengembangan e-Gov merupakan sebuah
proses panjang yang bukan sekedar
mengembangkan sistem berbasis web
sebagaimana yang selama ini masih sering
salah dipahami.
Pada dasarnya, e‐Gov adalah penggunaan
teknologi informasi (IT) yang dapat
meningkatkan
hubungan
antara
pemerintah, masyarakat, dan bisnis, di
dalamnya melibatkan otomatisasi dan
komputerisasi pada prosedur paper‐based
yang mendorong cara‐cara baru dalam
kepemimpinan,
mendiskusikan
dan
menetapkan strategi, transaksi bisnis,
mendengarkan warga dan komunitas, serta
mengorganisasi
dan
menyampaikan
informasi. [1]
Mengacu pada UU no. 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Dinas
Dukcapil
Kabupaten/Kota
kewajib
memberikan
pelayanan
pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil, dan
menerbitkan dokumen kependudukan. [2]
Database kependudukan WNI merupakan
aset penting yang harus dijaga akurasinya,
wajib digunakan oleh Pemerintah dan
Pemda sebagai dasar penetapan kebijakan,
penyelenggaraan, dan pembangunan.
Pemerintah dan Pemda wajib mendukung
terkumpulnya data dan informasi yang
diperlukan. Pemerintah juga wajib
menyebarluaskan kembali data dan
informasi yang terkumpul pada tingkat
nasional untuk dianalisis untuk keperluan
perbandingan pengelolaan kependudukan
antar daerah dalam bentuk laporan neraca
kependudukan dan pembangunan. [3]

RUMUSAN MASALAH
Dalam rangka mendukung efektifitas dan
efisiensi program e‐KTP berbasis Nomor
Induk Kependudukan (NIK), pemerintah
mengembangkan
Sistem
Informasi

Administrasi
Kependudukan
(SIAK).
Pengembangan SIAK telah dimulai pada
tahun 2003 dengan diluncurkannya SIAK
online dari Kecamatan ke data center
kependudukan, kemudian disusul SIAK
offline di Kabupaten/Kota pada tahun 2005.
Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK
di 497 kabupaten/kota tersambung (online)
dengan pusat dan propinsi, dan pelayanan
SIAK 6.589 kecamatan pada 497
kabupaten/kota akan tersambung (online)
ke kabupaten/kota, pusat dan propinsi.
Pada akhir tahun 2013, SIAK di
Kemendagri dan daerah ditargetkan
tersambung (online) dengan instansi
pengguna secara bertahap. [2]
Informasi dan publikasi terkait dengan
proyek
e‐KTP,
NIK,
database
kependudukan, integrasi sistem dan aspek
terkait lainnya sudah banyak ditemukan,
namun terkait dengan pemanfaatan
database kependudukan dalam ragam
aplikasi sistem informasi di pemerintah
kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) masih
minim. [2]
Di samping itu, berdasarkan fakta yang
ada, pelaksanaan e‐Gov di Indonesia pun
sebagian besar barulah pada tahap
publikasi situs atau pemberian informasi.
Data bulan Maret 2002 menunjukkan 369
kantor pemerintahan telah membuka situs
website, akan tetapi 24% dari situs tersebut
gagal mempertahankan kelangsungan
operasi karena alasan anggaran, dan pada
awal tahun 2003 hanya ada 85 situs yang
beroperasi dengan pilihan yang lengkap.
[2]
Perlu digarisbawahi bahwa e‐Gov bukan
hanya sekedar publikasi situs oleh
pemerintahan namun perlu diupayakan
hingga pada layanan full‐electronic
delivery service.

PEMBAHASAN
Salah satu permasalahan rancangan
database yang dihadapi oleh berbagai
instansi pemerintah daerah saat ini adalah
terkait dengan aspek interoperabilitas data
dalam database. Permasalahan muncul
karena database dikembangkan dalam
format dan lokasi yang terpisah,
dikembangkan oleh pengembang yang
berbeda, pada waktu yang berbeda, untuk
sistem yang berbeda, sehingga hasil
rancangan database menjadi bervariasi dan
tidak terintegrasi. [4]
Database
yang
terintegrasi
dapat
membantu proses penyimpanan data-data
penting dengan baik dan aman sehingga
dapat menghasilkan laporan yang akurat.
[5]
Berdasarkan hasil identifikasi, dari 33
website dan 28 sistem informasi yang ada,
terdapat 31 website dan 20 sistem
informasi
yang
berpotensi
untuk
dikembangkan ke e-Gov, sedangkan
potensi
pemanfaatan
database
kependudukan, setidaknya terdapat 21
website dan 21 sistem informasi yang
berpotensi untuk diintegrasikan dengan
database kependudukan.
Usulan solusi atas problem‐problem
tersebut
adalah
penerapan
strategi
implementasi yang konsisten pada lifecycle
system disertai dengan proses continuous
improvement.
Dalam konteks implementasi e-Gov di
Indonesia, pengaturan aspek teknis
memiliki
tujuan
agar
mekanisme
pertukaran
data
mencapai
tingkat
interoperabilitas yang tinggi, sehingga
transfer data dari sumber ke tujuan dapat
dilakukan
tanpa
mempedulikan
heterogenitas platform perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan. [6]
Implementasi database terdistribusi dapat
menghasilkan
kinerja
yang
baik
menyangkut ketersediaan data. Replikasi
database yang dapat menghasilkan
kesamaan posisi data pada beberapa master

site, memungkinkan pembagian beban
akses ke server, sehingga kegagalan akses
data minimal. [7]
Usulan distribusi database ini sejalan
dengan usulan pembangunan infrastruktur
untuk SIAK terdistribusi yang terdiri atas
simpul
datacenter
pusat,
propinsi,
kabupaten, dan kecamatan yang saling
terhubung,
sehingga
mampu
menyederhanakan sistem‐sistem pada tiap
tingkatan daerah. [8]

IMPLEMENTASI
Integrasi pada level database secara umum
dapat dilakukan melalui tahapan berikut:
1. identifikasi ketersediaan dan kebutuhan
data dalam sistem e-Gov dan aplikasi
2. menyusun
model
skema
logik
hubungan antar database
3. standarisasi data
4. konsolidasi database
5. integrasi antar database
6. migrasi database
7. implementasi model ke dalam struktur
fisik database. [3]
Mengacu pada Permendagri no. 25 tahun
2011 tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan,
database kependudukan pada SIAK
memiliki muatan yang kompleks dan
seragam. Khusus database kependudukan
di pusat menggunakan platform database
sangat besar yang memuat data wilayah;
data keluarga; biodata penduduk; data
pencatatan sipil; foto, sidik jari tangan, dan
tanda tangan penduduk. Data wilayah,
terdiri atas nama dan kode wilayah
propinsi; nama dan kode wilayah
kabupaten/kota; nama dan kode wilayah
kecamatan; serta nama dan kode wilayah
desa/kelurahan, sedangkan data keluarga
terdiri atas: nomor KK; nama kepala
keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode
pos; dan telepon. [9]

Semua modul pada Sistem Informasi
Dukcapil Kota Tangerang dikembangkan
dengan memanfaatkan ketersediaan sumber
daya database SIAK tersebut. Hal ini
sejalan dengan persiapan penerapan KTP
Elektronik di dalam penerapan e-Gov,
dimana SIAK di Kemendagri dan daerah
ditargetkan tersambung (online) dengan
instansi pengguna secara bertahap pada
akhir tahun 2013. [10]
Sebagai bentuk implementasi e-Gov, maka
Sistem Informasi Dukcapil Kota Tangerang
memanfaatkan teknologi internet sehingga
dapat diakses secara online, yakni dapat
dibuka
melalui
website
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Tangerang, dengan
alamat
http://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

Gambar 1. Tampilan Website Disdukcapil
Kota Tangerang
Website Disdukcapil Kota Tangerang
dibuat guna terlaksananya pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil yang tertib, cepat, dan tepat.
Pada website Disdukcapil Kota Tangerang
tersebut, di bagian Beranda di sebelah kiri
atas terdapat Menu Aplikasi.

Gambar 2. Tampilan Link Akses ke
Sistem Dukcapil Kota Tangerang

Klik link “Aplikasi Kependudukan”, maka
akan masuk ke dalam Sistem Informasi
Dukcapil Kota Tangerang, sebagai berikut:

5. Modul Kelurahan
6. Modul Laporan
Berikut ini adalah tampilan dari beberapa
modul yang ada pada Sistem Informasi
Dukcapil Kota Tangerang:

Gambar 3. Tampilan Login
Selayaknya sebuah sistem informasi yang
di dalamnya mengakses sebuah database
yang penting, maka pada Sistem Informasi
Dukcapil di Pemda Kota Tangerang juga
menggunakan authorisasi dan authentikasi,
yang berupa halaman login.
Halaman tersebut juga dapat diakses secara
langsung
pada
alamat
berikut:
http://disdukcapil.tangerangkota.go.id/offic
e/
Setelah user yang memiliki hak akses
tersebut melakukan login, dan dinyatakan
sukses oleh sistem, maka user akan masuk
ke dalam halaman beranda Dukcapil.

Gambar 4. Tampilan Beranda
Modul-modul yang ada di dalam Sistem
Informasi Dukcapil tersebut yaitu:
1. Modul Kelahiran
2. Modul Kematian
3. Modul Perkawinan
4. Modul Perceraian

Gambar 5. Tampilan Modul Kelurahan
Tambah Data Kelahiran

Gambar 6. Tampilan Modul Kelurahan
List Data Kelahiran

Gambar 7. Tampilan Modul Laporan
Seluruh modul yang ada di dalam Sistem
Informasi Dukcapil tersebut masingmasing datanya diselaraskan dengan
database SIAK yang sudah berjalan
sebelumnya.

KESIMPULAN
Database kependudukan yang terdistribusi
menjadi potensi pengembangan e‐Gov
yang lebih baik, melalui pengembangan
ragam aplikasi sistem informasi primer dan
sekunder/turunan yang terintegrasi pada
level data, middleware, dan aplikasi yang
dikembangkan dengan teknologi web
service.
Pemanfaatan database kependudukan
untuk e‐Gov dan beragam aplikasi sistem
informasi di Pemkab/Pemkot sangat
dimungkinkan mengingat SIAK online di
setiap kecamatan langsung terhubung
dengan data center kependudukan pusat di
Ditjen Adminduk.
Dengan
dikembangkannya
Sistem
Informasi Dukcapil di Pemerintah Kota
Tangerang, e‐Gov bukan hanya sekedar
publikasi situs oleh pemerintahan namun
diupayakan
hingga
pada
layanan
full‐electronic delivery service.
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