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Abstrak - Perkembangan teknologi dan informasi yang 

sangat pesat ini menuntut kita untuk menciptakan 

kebutuhan sistem informasi untuk mempercepat dan 

mempermudah pengelolaan data disegala bidang termasuk 

di instansi pemerintahan. Agar tujuan pemerintah dapat 

tercapai dengan maksimal, maka dibutuhkan sebuah 

sistem yang dapat mempermudah instansi pemerintahan 

kususnya di desa. Sistem Informasi Desa Menurut Ibad., 

(2016) Metode pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan 

data ada yang melalui catatan kemudian di olah setiap 

akhir bulan untuk memperoleh laporan. Di desa tombatu 

dua juga sudah mengelola data dengan komputer tapi data 

tersebut masih belum terhubung ke komputer Kecamatan. 

Pada tahap ini di dapatkan masalah yang perlu 

diselesaikan dalam hal ini terbatasnya akses pengelolaan 

sistem informasi sehingga memperlambat pelayanan 

pembuatan surat di desa. Sistem informasi desa  memiliki 

kemampuan untuk membantu mengelola data desa dan  

memberikan informasi bagi masyarakat. roses 

pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode 

dari sistem ini yaitu Agile Unified Process yang meliputi 

tahapan tahap awal (inception phase), elaborasi 

(elaboration phase), tahap konstruksi (construction phase) 

dan tahap transisi (transition phase). Dengan menggunakan 

Sistem informasi desa ini dengan penambahan fitur dan 

layanan di desa tombatu tentu menjadikan pelayanan 

kepada masyarakat semakin cepat dan optimal. 

 

Kata kunci – Agile-UP, DESA ,OpenSID, SISTEM 

INFORMASI. 

 
Abstract - The rapid development of technology and information 

requires us to create the need for information systems to speed up 

and simplify data management in all fields, including in government 

agencies. In order for the government's goals to be achieved 

optimally, a system is needed that can facilitate government agencies, 

especially in the village. Village Information System According to 

Ibad., (2016) This data collection method is to collect data through 

records and then processed at the end of each month to obtain 

reports. In the village of Tombatu Dua, they have also managed the 

data with a computer, but the data is still not connected to the sub-

district computer. At this stage, there are problems that need to be 

resolved, in this case the limited access to information system 

management so that it slows down the service of making letters in the 

village. The village information system has the ability to help manage 

village data and provide information for the community. The process 

of developing this information system uses the method of this system, 

namely the Agile Unified Process which includes the initial stages 

(inception phase), elaboration (elaboration phase), the construction 

phase (construction phase) and the transition phase (transition 

phase). By using this village information system with the addition of 

features and services in Tombatu Village, of course, making services 

to the community faster and optimally. 

 

Keywords – Agile-UP, INFORMATION SYSTEM, OpenSID, 

VILLAGE. 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi yang sangat 

pesat ini menuntut kita untuk menciptakan kebutuhan sistem 

informasi untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan 

data disegala bidang termasuk di instansi pemerintahan. Agar 

tujuan pemerintah dapat tercapai dengan maksimal, maka 

dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah instansi 

pemerintahan kususnya di pedesaan. 

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan isu penting 

dalam tata kelola pelayanan publik dan pembangunan di 

tingkat desa. Undang- Undang(UU) Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa mengatur perlunya sistem informasi di tingkat 

desa pada pasal 86. Sistem informasi dinilai sebagai sebuah 

perangkat yang mempermudah  akses  informasi  atas 

pelayanan dan pembangunan yang dilaksanakan   oleh   

pemerintah   di tingkat terkecil tersebut. Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Indonesia pada tahun 2018 adalah 60 Triliun Rupiah 

sehingga rata-rata setiap desa menerima ADD sebesar 700 Juta 

- 1 Milyar Rupiah per tahun. Dalam hal ini berdasarkan UU 

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tersebut, desa mendapatkan hak 

oleh pemerintah pusat untuk memiliki dan menggunakan 

Sistem Informasi Desa (SID) dengan dana desa yang sudah 

dialokasikan. 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya  

di desa tombatu masih menggunakan sistem yang bersifat 

pembukuan atau secara manual. Sehingga mempersulit 

proses pengelolaan data penduduk yang jumlahnya sangat 

bayak, serta akan muncul banyak kendala seperti duplikasi 
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data, menumpuknya file-file sehingga memungkinkan untuk 

hilang data dan apabila file di butuhkan sewaktu-waktu perlu 

waktu lama untuk mencarinya. 

OpenSID merupakan sebuah aplikasi yang digunakan 

untuk membuat pengelolaan administrasi desa secara online 

dan dapat digunakan sebagai website dan profil  desa serta 

dapat digunakan tanpa menggunakan internet atau offline, 

openSID juga merupakan sistem informasi desa yang 

dikembangkan oleh komunitas ntuk mempermudah pelayanan 

desa kepada masyarakat. OpenSID ini dilengkapi dengan 

panduan pengguna yang sangat mudah untuk dipelajari. 

OpenSID juga didukung oleh komunitas yang anggotanya 

adalah pegiat di seluruh nusatara. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian 

“Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kecamatan 

Tombatu” sebagai tugas akhir penulis. Manfaat diterapkannya 

sistem ini yaitu bertujuan untuk menyediakan sebuah aplikasi 

kependudukan yang dapat di manfaatkan pada tingkat desa 

kususnya di desa tombatu serta meningkatkan fungsi pelayanan 

publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari 

pemerintah desa. Sehingga informasi yang dihasilkan menjadi 

lengkap cepat dan akurat. 

 

A. Surat 

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan 

informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan 

tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. 

Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, 

pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, 

perintah, laporan dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi 

peringatan, teguran, dan penghargaan.[1] Fungsinya mencakup 

lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan 

gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan 

pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan prangko dan 

amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh 

tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di prangko 

harus besar juga 

 

B. OpenSID 

OpenSID adalah suatu aplikasi sistem informasi Desa (SID) 

yang sengaja dibuat terbuka agar dapat dikembangkan secara 

bersama-sama oleh komunitas peduli SID. OpenSID awalnya 

dikembangkan menggunakan SID dari Combine Resource 

Institution (CRI). SID CRI terakhir yang telah digabung dengan 

OpenSID adalah SID 3.10 yang diperoleh komunitas peduli 

SID pada tanggal 15 Februari 2017. 

 

C. XAMPP  

XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak (software) 

komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata 

Apache, MySQL (dulu) / MariaDB (sekarang), PHP, dan Perl. 

Sementara imbuhan huruf “X” yang terdapat pada awal kata 

berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa 

aplikasi ini bisa dijalankan di empat sistem operasi berbeda, 

seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. 

 

D. Sublime Text  

Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang 

dapat berjalan diberbagai platform operating sistem dengan 

menggunakan teknologi PhytonAPI.Terciptanya aplikasi ini 

terinspirasi dari aplikasi Vim, Aplikasi ini sangatlah fleksibel 

dan powerfull. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat 

dikembangkan dengan menggunakan sublime-packages. 

Sublime Text bukanlah aplikasi open source dan juga aplikasi 

yang dapat digunakan dan didapatkan secara gratis, akan tetapi 

beberapa fitur pengembangan fungsionalitas (packages) dari 

aplikasi ini merupakan hasil dari temuan dan mendapat 

dukungan penuh dari komunitas serta memiliki linsensi aplikasi 

gratis 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten 

Minahasa Tenggara di Tombatu dua pada bulan maret 

2020 sampai maret 2021. 

B. Alat dan Bahan 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini, yaitu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
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D. Metode Pengembangan Aplikasi 

saat mengembangkan aplikasi ini, yaitu dengan 

menggunakan metodologi Agile Unified Process (AUP) 

yang dikenal jugasebagai metodelogi pengembangan 

perangkat lunak yang sesuai untuk pengembangan 

perangkat lunak AUP adalah metodelogi pengembangan 

Sistem Informasi yang dikembangkan dari metodelogi 

RUP dan menggunakan prinsip Agile (Agility). 4 fase AUP 

(gambar 1) dimulai dengan fase Inception, merupakan 

tahap awal, yang menentukan visi, ruang lingkup dan 

mengidentifikasi kebutuhan pengguna.. Fase Elaboration, 

merupakan fase untuk mengidentifikasi garis dasar 

arsitektur sistem. Fase Construction, merupakan fase yang 

menampilkan antarmuka sistem, dan source code program. 

Fase Transition, merupakan fase akhir, yaitu fase untuk 

validasi dan implementasi sistem

 
Gambar 3. 1 Metode Tahapan Agile Unified Process 

 

AUP mempunyai 4 tahap pengembangan perangkat lunak yang 

dilakukan dalam setiap tahap secara iterative. 4 tahapan 

pengembangan yang ada dalam AUP adalah adopsi dari metode 

UP (Unified Process) yaitu :  

1) Tahap awal (Inception) 

Identifikasi secara objektif jangkauan awal dari sistem 

yang akan dikembangkan. Fase ini merupakan fase 

awal  dalam metodologi Agile-UP yang bertujuan 

untuk menentukan visi, ruang lingkup sistem dan 

mengidentifikasi kebutuhan user terhadap system. 

2) Elaborasi (Elaboration) 

Menetapkan dan melakukan rancangan dari sistem 

sesuai dengan hasil yang didapat dalam tahap 

inception. Fase ini menggambarkan garis dasar 

arsitektur sistem, diagram-diagram yang 

menggambarkan arsitektur dari sistem ini adalah.  

  

Use Case Diagram menggambarkan tentang semua 

actor yang berhubungan dengan aplikasi dan apa yang 

bisa mereka perbuat dalam sistem.  

  

Diagram Navigasi Client Side menjelaskan tentang 

navigasi dari fasilitas aplikasi khusus bagian client.  

  

Diagram Navigasi Server Side, menjelaskan tentang 

navigasi dari fasilitas aplikasi khusus bagian server.  

  

Deployment View, menunjukkan hubungan antara 

perangkat lunak dan komponen perangkat keras dalam 

sistem dan distribusi fisik dari pengolahan sistem.  

  

Diagram ERD, Diagram yang menggambarkan 

hubungan antara tabel database, desain komponen 

sistem, desain format data dalam database, desain 

interface / tampilan sistem, membuat model pada 

diagram UML dan pembuatan dokumentasi.  

3) Konstruksi (Construction) 

Tahap untuk melakukan implementasi sesuai dengan 

hasil yang didapat dari tahap inception dan elaboration 

yang sesuai dengan kebutuhan user. Fase ini adalah 

fase ketiga dari metode AUP yang menggambarkan 

tampilan antarmuka dari sistem. Dibawah ini akan 

ditampilkan rancangan antarmuka dari sistem. Ada 

tedapat 2 macam tampilan antarmuka dari sistem ini, 

yaitu tampilan antarmuka client side dan server side. 

pada tahap ini mencakup pengujian hasil analisa dan 

desain, pendataan kebutuhan implementasi, 

pembuatan program, pengujian secara sederhana, 

pendataan berbagai kemungkinan pengembangan / 

perbaikan lebih lanjut dan pembuatan dokumentasi.   

4) Transisi (Transition) 

tujuannya adalah untuk memvalidasi dan menyebarkan 

sistem ke lingkungan produksi serta Melakukan validasi 

dan integrasi yang berhubungan dengan sistem. Tahapan 
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yang dilakukan adalah Transition, merupakan tahap 

untuk menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen (roll-

out), yang umumnya mencakup pelaksanaan pelatihan 

kepada pengguna dan testing beta aplikasi serta 

menyerahkan sistem aplikasi ke user disertai pula 

pelaksanaan pelatihan sistem kepada user dan testing 

aplikasi terhadap keinginan user. Dilakukan pula 

dokumentasi untuk tahap transition. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem informasi desa ini mampu mengelola data desa dan 

membantu memberikan informasi kepada masyarakat.  

 Proses pengembangan sistem informasi ini menggunakan 

metode dari sistem ini yaitu Agile Unified Process yang 

meliputi tahapan tahap awal (inception phase), elaborasi 

(elaboration phase), tahap konstruksi (construction phase) dan 

tahap transisi (transitional phase). 

 

A. Inception 
Tahap awal ini meliputi proses bisnis aplikasi, deskripsi 

masalah, dan fitur-fitur utama,  

1) Proses Bisnis Aplikasi 

 

Alur dari proses bisnis sistem informasi desa secara 

lengkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
Activity Diagram Proses Bisnis Modul Cetak Surat

Operator Sistem

Membuka Modul 
Layanan surat

Menampilkan Menu 
Cetak Layanan Surat

Memilih Daftar menu 
Pengaturan Surat

Tambah Format 
Surat

Hapus Data Terpilih Hapus Data

Masukan Berkas 
Database

Import Data

Simpan Data

Menampilkan 
Notifikasi berhasil 

disimpan

Menampilkan daftar 
surat

Keluar Modul Surat

 
Gambar 4 1Activity Diagram Proses Bisnis Modul Surat 

2) Fungsionalitas Utama 

 

Fungsi utama ini dibedakan menjadi kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan nonfungsional 

. 

Kebutuhan Fungsional 

1. Melakukan 

Login 

1.1 Login Administrator 

1.2 User Viewing 

 1.3 Login Layanan Mandiri 

2. Mengelola Data 2.1 Administrator dapat mengubah, 

menambah, mencari, menyimpan, dan 

menghapus 

 2.2 Administrator dapat mengubah, 

menambah, mencari, menyimpan, dan 

menghapus  Bantuan 

 2.3 Administrator dapat mengubah, 

menambah, mencari, menyimpan, dan 

menghapus Penduduk 

2.4 Administrator dapat mengubah, 

menambah, mencari, menyimpan, dan 

menghapus Data Desa 

 

Kebutuhan NonFungsional 

1. Operasional 1.1 Perangkat Keras 

Supaya OpenSID bisa bekerja dengan 

maksimal pada pc, sehingga 

dibutuhkan fitur perangkat keras 

dengan spesifikasi minimun yang ada, 

seperti berikut : 

a. Intel® Core™ i3 1115G4 

b. 8 DDR4  ( Memori ) 

c. 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 

NVMeCD (Penyimpanan) 

d. Monitor AIRO AIO27G ( minimum 

) 165Hz - Fast IPS - 1080P FHD - 1ms 

Bezeless (5mm) 

e.  Internet 

 

 

B. Elaboration 

Pada fase ini mencakup Functional View, Entity 

Relationship Diagram, Sequence Diagram. 

1) Functional View (Use Case) 

functional view ditunjuk dengan Use Case Diagram 

serta Use Case Description. 
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Masuk Admin

Melihat 
Informasi

Mengelola 
Data

Ubah

Tambah Cari Simpan

Hapus

<<include>>

<<include>> <<include>> <<include>>

<<include>>

Modul Cetak Surat

Keluar Admin

Import 
Data

Simpan 
Data

<<include>> <<include>>

Sistem Informasi Desa

 
Gambar 4 2 Gambar Use Case Diagram 

 

 Use case description merupakan salah satu  diagram UML 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang  

proses bisnis yang terkait dengan sistem. 

 
 

 

 

 

 

 

C. Fase Construction  

Pada tahap konstruksi disertakan kode sumber sistem informasi 

desa. Di bawah ini adalah tampilan web dari kode sumber yang 

ada berupa modul pencetakan surat.

 
 

Gambar 4 3 Tampilan Tambah Pengaturan Format Surat Untuk Modul 

Layanan Surat 

 

 

Gambar 4 4 Tampilan Format Surat Bepergian/perjalanan 
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Gambar 4 5 tampilan format surat permohonan cerai 

 

 

Gambar 4 6Tampilan Surat Export Dokumen Untuk Modul 

Layanan Surat 

 

 

 

 

Gambar 4 7 Tampilan hasil Test Print Surat Perjalanan 

 

 

Gambar 4 8 Tampilan hasil Test Print Surat Permohonan Cerai 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di 

Tarik kesimpulan sebagai berikut : Dengan menggunakan 

Sistem informasi desa ini serta penambahan fitur surat serta 

layanan opensid ini tentu menjadikan pelayanan kepada 

masyarakat di desa tombatu semakin cepat dan optimal .  

 

B. Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di 

Tarik kesimpulan sebagai berikut : Dengan menggunakan 

Sistem informasi desa ini serta penambahan fitur surat serta 

layanan opensid ini tentu menjadikan pelayanan kepada 

masyarakat di desa tombatu semakin cepat dan optimal .  

 

Saran  

Pastinya dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan 

sehingga masih banyak hal-hal yang perlu di kaji kembali agar 

dapat dikembangkan. Oleh karena itu beberapa saran berikut 

dibuat untuk perkembangan lebih lanjut :  Diharapkan sistem 

ini bisa di kembangkan dengan menambahakan fitur-fitur lain 

agar bisa mempercepat proses pengelolaan surat di desa dan 

menjadi lebih bermanfaat. 
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