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1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

dalam memasuki era globalisasi maka perkembangan di bidang komunikasi pun

tidak dapat dihindari, dan kebutuhan manusia di bidang komunikasi semakin

besar dan semakin luas, tidak terbatas pada suatu daerah tertentu saja salah

satunya pada pedesaan. Desa menurut PP NO 72 TAHUN 2005, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah dan memiliki kewenangan

untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan

masyarakat yang terkecil, desa memliki kewenangan untuk mengatur diri,

mengembangkan diri dan menggali potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa atau kelurahan yang ingin melakukan perkembangan

komunikasi terkait dengan pengelolaan data kependudukannya adalah Kelurahan

Gedung Agung Lampung. (Ngafifi, 2014).

Rt 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten

Lampung Tengah merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa,

kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Sebagai

pemerintahan yang melayani masyarakat secara langsung pastinya setiap hari

melakukan kegiatan pengelolaan data kependudukan seperti data kependudukan,

surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan pindah dan surat keterangan

pendatang, hal yang paling penting adalah data kependudukan yang lengkap dan
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terbaru (update). Karena data kependudukan terbaru ini merupakan data wajib

yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh pihak kelurahan, yang nantinya

digunakan sebagai alat kontrol mengetahui pertumbuhan dan perkembangan

penduduk. (Widjaja, 2003).

Untuk saat ini di RT 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih

Mataram Kabupaten Lampung Tengah data kependudukan berdasarkan mutasi

masih terdapat beberapa kekurangan karena pengelolaan data tersebut masih

mengalami kekeliruan saat merekap data buku data mutasi kependudukan dan

data rekapitulasi jumlah penduduk, akibatnya data yang tersimpan menumpuk dan

sulit dalam pencarian data kependudukan. Setiap akhir bulan data kependudukan

diinput pada apliasi microsoft word kemudian di print out dan ditandatangani dan

diberikan ke kecamatan Jatimulyo untuk diproses lebih lanjut. Sistem informasi

yang dibutuhkan oleh RT 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih

Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang dapat memberikan kemudahan dalam

kegiatan pengelolaan data kependudukan berdasarkan mutasi, jenis kelamin,

agama, pendidikan dan usia, untuk menyampaikan informasi data kependudukan

secara cepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, RT 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan sebuah sistem

aplikasi yang dapat membantu karyawan dan pimpinan untuk mengelola data

kependudukan, Sarana yang digunakan untuk berbagai informasi mengenai data

kependudukan di RT 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram

Kabupaten Lampung Tengah adalah melalui website. Maka dibangun sebuah data

kependudukan berbasis website, Berdasarkan latar belakang dan permasalahan
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yang ditemukan pada RT 12 Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih

Mataram Kabupaten Lampung Tengah, maka penulis mengambil judul “Sistem

Informasi Manajemen Data Kependudukan Pada RT 12 Kelurahan Wirata

Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana mengelola data penduduk yang baru lahir, sudah menginggal,

baru pindah, dan pendatang?

2. Bagaimana menerapkan sistem informasi manajemen data kependudukan di

RT 12 Kelurahan Wirata Agung Lampung Tengah berbasis Web?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis

membatasi masalah yaitu :

1. Pembahasan hanya menyangkut informasi data penduduk meliputi data

surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan pindah dan surat

keterangan pendatang.

2. Penelitian ini hanya membahas di bagian Pemerintahan di RT 12 Kantor

Kelurahan Wirata Agung Lampung Tengah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal ini adalah :

1. Untuk dapat mengelola data penduduk yang baru lahir, sudah menginggal,

baru pindah, dan pendatang
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2. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen data kependudukan di RT

12 Kelurahan Wirata Agung Lampung Tengah berbasis Web.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat mempercepat dalam proses pendataan data penduduk

lahir, penduduk mati, penduduk pindah, dan penduduk datang kepada

pemerintah provinsi lampung

2. Diharapkkan dapat mempermudah dalam proses pencarian data penduduk

saat data penduduk itu diperlukan.


