PEDOMAN TEKNIS

DIGITALISASI SILSILAH WARIS KELURAHAN PEMECUTAN
PADA SISTEM ESEWAKADHARMA
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Kota

Denpasar

berkomitmen

dalam

pengembangan

informasi

teknologi

khususnya penggunaan sistem digital. Salah satunya ialah dengan pembentukan Tim
Pelaksana Smart City di Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Denpasar Nomor 188.45/866/HK/2018 tanggal 21 Juni 2018. Pasca dibentuknya Tim
Pelaksana Smart City, dibentuk pula Dewan Smart City berdasarkan Surat Keputusan
Walikota Denpasar Nomor 188.45/890/HK/2018 tanggal 2 Juli 2018. Tugas dan
tanggung jawab dari Dewan Smart City yaitu :
a. Mengkoordinasikan perencanaan, penerapan, pemantauan serta pengembangan
pengelolaan Smart City di Kota Denpasar
b. Memberikan acuan, saran, masukan bimbingan pengelolaan Smart City di Kota
Denpasar
Camat Denpasar Barat adalah salah satu perangkat daerah yang menjadi
anggota Dewan Smart City. Lurah Pemecutan sebagai perangkat Kecamatan
berkewajiban untuk menunjang perkembangan Smart City di Kota Denpasar. Kewajiban
ini diwujudkan dalam pemanfaatan sistem aplikasi yang disediakan Pemerintah Kota
Denpasar serta berperan aktif dalam pengembangan sesuai dengan kebutuhan
organisasi maupun kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kota Denpasar telah disediakan sistem aplikasi berupa web yang disebut
esewakadharma. Sistem esewakadharma merupakan upaya mewujudkan Smart City.
Sistem esewakadharma dipergunakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam
melayani masyarakat. Dalam sistem ini terdapat database kependudukan, data profil
masing-masing desa/lurah serta template surat menyurat dalam pelayanan administrasi
kemasyarakatan. Sistem ini berada dibawah tanggungjawab Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Sistem esewakadharma merupakan sistem
yang terbuka terhadap perkembangan. Apabila pengguna membutuhkan, sistem ini
dapat membentuk fitur guna memenuhi kebutuhan pengguna sistem, Salah satunya
yang dibutuhkan oleh Kelurahan Pemecutan.
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Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota No 45 Tahun 2016 Pasal 7 dan
Peraturan Walikota No 14 Tahun 2017 Pasal 7, salah satu tugas pokok dan fungsi
lurah adalah melaksanakan pelayanan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud
diantaranya pelayanan dokumen administrasi. Dokumen administrasi dapat berupa
dokumen kependudukan dari kelahiran hingga kematian, dokumen usaha berupa surat
keterangan usaha mapun surat keterangan tempat usaha, hingga registrasi dokumen
silsilah waris yang diajukan oleh masyarakat. Registrasi silsilah waris mencakup
kegiatan pemeriksaan formulir pengajuan, pemeriksaan bukti bukti pendukung
dokumen kependudukan dan kepemilikan objek waris, pemberian nomor register,
penandatanganan oleh pejabat, hingga pengarsipan silsilah waris.

Arsip silsilah waris sangat penting artinya terutama untuk menghindari
manipulasi data. Arsip silsilah waris dapat menjadi bahan crosscheck atau pemeriksaan
antara yang diajukan saat ini, dengan yang pernah diajukan sebelumnya. Terutama
apabila hubungan pemberi waris dengan penerima waris berjarak lebih dari 1 tingkat
(kakek dan cucu, buyut dan cicit). Belum optimalnya penyimpanan data silsilah waris
mengakibatkan kelurahan tidak dapat melakukan crosscheck pemeriksaan dokumen
silsilah waris. Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa registrasi silsilah waris
harus dilakukan dalam suatu sistem terintegrasi, disimpan secara rapi baik dalam
sistem maupun fisik serta disimpan disuatu tempat tertentu. Dengan kemajuan
teknologi informasi dewasa ini, hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Keberadaan
sistem esewakadharma dapat digunakan untuk digitalisasi silsilah waris dengan
membangun fitur system informasi digital silsilah waris.
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http://esewakadharma.denpasarkota.go.id sangat berperan dalam pemberian layanan
di Kelurahan khususnya Kelurahan Pemecutan. Dengan tersedianya template surat
menyurat memberikan kemudahan bagi staf dalam memberikan pelayanan. Demikian
pula penyimpanan arsip dari surat menyurat tersebut dapat lebih rapi dan ditabulasi
dengan mudah. Fitur-fitur tambahan seperti data profil desa, profil KK dan ART, data
penduduk pendatang, dan lainnya membuat esewakadharma menjadi satu aplikasi
untuk semua keperluan.
Gambar 1
Tampilan Dashboard esewakadharma

Dalam tampilan awal setelah login di esewakadharma.denpasarkota.go.id akan muncul
berbagai menu. Menu-menu tersebut berisikan data-data baik template surat menyurat
maupun database yang dapat dientry oleh user.
Registrasi silsilah waris dalam fitur digitalisasi silsilah waris di aplikasi esewakadharma
tersaji seperti gambar berikut :
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Gambar 2
Penambahan fitur Digitalisasi Silsilah Waris

Saat menu Silsilah Waris diklik akan muncul tampilan awal dari fitur Silsilah Waris.
Tampilan awal silsilah waris dalam esewakadharma tersaji sebagai berikut :
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Gambar 3
Tampilan awal fitur Digitalisasi Silsilah Waris
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KETERANGAN :
1 tampilan awal Menu Silsilah Waris berisikan form pencarian dan daftar data
2 berisikan nama Desa / Kelurahan dalam hal ini Kelurahan Pemecutan
3 berisi nama lingkungan di Kelurahan Pemecutan
4 berisikan tanggal pengeluaran register dengan mencentang kotak "dengan
tanggal" dan mengisi rentang tanggal
5 berisikan nomor register dari kelurahan apabila diketahui
6 berisikan kata kunci untuk mempermudah pencarian
kata kunci dapat berupa NIK, nama pemohon, maupun nama afiliasi (para pihak
dalam pohon silsilah keluarga)
7 tombol untuk melakukan pencarian
8 tabel data silsilah waris yang telah diunggah atau hasil pencarian
9 opsi untuk mengubah data yang telah ada
10 opsi untuk menghapus data yang telah ada
11 opsi untuk membuka file secara lebih terinci (lihat gambar 4 DETAIL)
12 tombol untuk menambah data

Apabila pengguna mengklik tombol “detail” akan muncul rincian data pengajuan register
silsilah waris tersebut. Fitur ini akan menyajikan secara lengkap data-data baik yang
mengajukan, pihak-pihak terkait dalam silsilah waris (afiliasi), tujuan pengajuan,
keterangan atau catatan dari pihak kelurahan serta preview dokumen yang telah
discan. Keterangan atau catatan dari pihak kelurahan dapat berupa hal-hal penting
yang terkait dengan proses pengajuan dilakukan. Dapat berupa adanya pihak-pihak
yang berkeberatan, hasil upaya mediasi, maupun pertentangan dengan pihak-pihak
lain. Lebih jelas tentang rincian data tersaji sebagai berikut :
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Gambar 4
Isi Opsi DETAIL dalam fitur Digitalisasi SIlsilah Waris

DETAIL
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KETERANGAN :
1

berisi keterangan lebih detail dari halaman awal

2

berisi nama desa/lurah dalam hal ini Kelurahan Pemecutan

3

berisi nama lingkungan di Kelurahan Pemecutan

4

berisi nomor register kelurahan

5

berisi tanggal register dicatatkan

6

berisi nama (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

7

berisi NIK (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

8

berisi alamat tempat tinggal (salah satu) pemohon di Kelurahan
Pemecutan (apabila pemohon lebih dari 1)

9

berisi tempat lahir (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

10

berisi tanggal lahir (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

11

berisi pekerjaan (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

12

berisi agama (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)

13

berisi tujuan pengajuan silsilah waris
tujuan pengajuan silsilah waris dapat berupa untuk turun waris,
pensertifikatan hak milik, penutupan rekening bank, asuransi, dll

14

berisi data para pihak yang ada dalam pohon keluarga silsilah waris yang
diajukan (pihak lain selain dalam data pemohon)

15

berisi data soft copy dari pengajuan silsilah waris
apabila di klik akan muncul preview dokumen yang dapat di print

16

Berisi catatan atau tambahan keterangan dari pihak kelurahan

Dalam tampilan awal silsilah waris terdapat tombol “+tambah”. Tombol ini berfungsi
untuk entry data pengajuan silsilah waris yang baru. lebih jelas tentang proses tambah
data tersaji dalam gambar berikut :
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Gambar 5
Tampilan penambahan data Digitalisasi Silsilah Waris

TAMBAH DATA
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KETERANGAN :
* wajib diisi
1 berisi peregistrasian data silsilah waris baru
2 berisi nama desa / kelurahan dalam hal ini Kelurahan Pemecutan
3 berisi nama lingkungan untuk memudahkan pengelompokan berdasarkan
lingkungan
4 dicentang sesuai dengan tipe nomor register apakah otomatis sesuai sistem (untuk
pengajuan baru setelah sistem terbentuk)
ataukah secara manual (untuk pengarsipan data yang telah ada sebelumnya)
5 berisi nomor register sesuai pilihan di kolom 4
6 berisi tanggal diberikannya nomor register
7 berisi nama (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
8 berisi NIK (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
9 berisi alamat tempat tinggal (salah satu) pemohon di Kelurahan Pemecutan
(apabila pemohon lebih dari 1)
10 berisi tempat lahir (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
11 berisi tanggal lahir (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
12 berisi pekerjaan (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
13 berisi agama (salah satu) pemohon (apabila pemohon lebih dari 1)
14 berisi tujuan pengajuan silsilah waris
tujuan pengajuan silsilah waris dapat berupa untuk turun waris, pensertifikatan hak
milik, penutupan rekening bank, asuransi, dll
15 berisi data para pihak yang ada dalam pohon keluarga silsilah waris yang diajukan
16 apabila baris afiliasi kurang, dapat ditambah dengan klik tombol "+tambah baris"
17 upload file digital berupa doc. Xls. Png. Jpg. Pdf
18 apabila tombol dokumen kurang, dapat ditambah dengan klik tombol "+tambah file"
19 Berisi catatan atau tambahan keterangan dari pihak kelurahan
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Pengembangan esewakadharma dengan penambahan fitur digitalisasi silsilah
waris menjadi sangat penting bagi proses kerja di Kelurahan Pemecutan. Dengan
diwujudkannya fitur tersebut, layanan kepada masyarakat dapat lebih optimal diberikan,
disamping memberikan keamanan dan kemudahan kerja bagi aparatur di kelurahan
khususnya Kelurahan Pemecutan. Demikian pula layanan yang diberikan oleh aplikasi
esewakadharma sendiri akan makin sempurna mendukung Denpasar Smart City. Besar
harapan kami selaku pengguna aplikasi esewakadharma agar fitur ini dapat dengan
segera diwujudkan.

2

