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Pendahuluan
1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi telah mencapai banyak kemajuan yang pesat serta menguasai
banyak kalangan. Teknologi informasi juga termasuk teknologi yang memudahkan memenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat, penggunaan teknologi informasi didalamnya juga terdapat
teknologi informasi dengan basis website ( situs jaringan ), dimana website dapat diakses menggunakan
browser atau peramban.
Banyak instansi, dinas maupun perusahaan yang sudah memanfaat teknologi website dikarenakan
memudahkan banyak pengguna untuk melakukan berbagai pengurusan. Disamping itu, sistem dengan
basis website juga banyak memudahkan petugas sebagai pekerja dalam mengelola data pengguna untuk
berbagai urusan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru gencar melakukan
pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Pekanbaru antara lain Kartu Keluarga, Kartu
tanda penduduk, kartu identitas anak, perubahan nama, akta kelahiran, pengesahan anak, akta kematian,
akta perkawinan, akta perceraian dan surat keterangan pindah warga negara indonesia . Serta
menginginkan masyarakat Kota Pekanbaru untuk tertib administrasi kependudukan demi kepentingan
dan kebutuhan mendasar masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk itu, berbagai program pun diciptakan serta
terus berinovasi baik dalam segi pelayanan maupun administrasi demi terwujudnya masyarakat Kota
Pekanbaru yang tertib administrasi.
Untuk itu, agar hal tersebut dapat diwujudkan dan juga menjadikan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru
yang tertib administrasi di kemudian hari dengan adanya teknologi informasi berbasis website
diharapkan masyarakat dapat mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan transparan. Hal
ini, juga akan meminimalisir permasalahan pada data kependudukan dan masyarakat yang lalai akan
pentingnya data kependudukan.
Sebagai salah satu inovasi dari Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam membantu masyarakat mendapatkan
dokumen kependudukan. Untuk memudahkan masyarakat pada saat pengajuan dan memberikan
informasi yang sangat akurat maka dirancang dan dibangun aplikasi berbasis website yakni aplikasi
Sipenduduk.
Aplikasi Sipenduduk ini merupakan aplikasi permohonan pembuatan dokumen kependudukan .
Aplikasi ini diciptakan dengan fitur dan menu yang sederhana serta mudah digunakan untuk siswa
sekolah yang berada di Kota Pekanbaru.
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2. Tujuan
Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah.
a.
b.
c.
d.

Memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
Terorganisirnya data pemohon yang melakukan pengajuan pada aplikasi Sipenduduk.
Memudahkan dalam pengarsipan berkas masyarakat dalam bentuk arsip elektronik.
Membantu program pemerintah dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Pekanbaru Smart
City.

3. Manfaat
Manfaat dari aplikasi Sinopsis adalah sebagai berikut
a. Masyarakat dapat melakukan pengajuan berkas kependudukan secara transparan.
b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat.
c. Mencegah adanya tindak pungutan liar (Pungli) pada lingkungan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil pekanbaru.

Panduan Penggunaan Aplikasi Sinopsis
4. Kunjungi Website pada Browser (Peramban)
Buka peramban kemudian ketik alamat website berikut, sipenduduk.pekanbaru.go.id. kemudian
tampil tampilan seperti berikut
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5. Pendaftaran Akun
Setelah website tampil, kemudian klik tombol registrasi untuk melakukan pendaftaran akun yang akan
digunakan untuk melakukan permohonan / pengajuan untuk berkas kependudukan, tampilan registrasi
akan seperti berikut.

Kemudian isi data diri sesuai dengan perintah pada formulir, lalu ceklis pada teks “ Saya telah
menyetujui pernyataan ini. Kemudian akan muncul tombol “Registrasi”, klik tombol tersebut.

6. Masuk Pada Aplikasi Sipenduduk
Setelah melakukan pendaftaran maka pengguna akan diarahkan langsung login halaman utama,
pengguna dapat masuk dalam aplikasi dengan mengisi data diri, kata sandi dan pertanyaan sederhana
pada aplikasi seperti berikut.
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Klik tombol login, kemudian sistem akan melakukan verifikasi pada akun pengguna, setelah berhasil
akan tampak tampilan seperti berikut
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7. Melakukan Pengajuan Permohonan
Klik kolom Permohonan pada kiri atas halaman, maka akan tampil seperti berikut.

Kemudian klik tombol “Buat Permohonan Baru” untuk memilih permohonan berkas kependudukan
sesuai kebutuhan

Pilih kemudian geser tombol sesuai kebutuhan kemudian klik “Buat Permohonan” kemudian akan
muncul formulir seperti berikut.
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Unggah, dan isi formulir berkas sesuai kebutuhan dan peraturan, jika berkas belum lengkap dapat,
klik tombol “Simpan Sebagai Draft”, jika berkas dan formulir dirasa lengkap kemudian klik centang
pada ajukan permohonan, kemudian akan muncul kotak dialog pemberitahuan seperti berikut
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Klik “Tombol Setuju dan Ajukan Permohonan” untuk melakukan pengajuan / Permohonan pada
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. Setelah berhasil, sistem akan
mengembalikan pengguna pada halaman permohonan. Resi permohonan dapat dicetak saat berkas
telah diverifikasi oleh petugas, resi dapat dicetak dengan klik paca ikon
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