
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan 

peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan 

kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, 

pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, 

pengangkatan anak serta kematian. Terhadap Pencatatan Sipil tersebut, 

dikenal juga dengan istilah Akta Catatan Sipil, yaitu catatan otentik hasil 

pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian bagi yang 

bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan 

anak, serta kematian. Contoh akta tersebut adalah akta kelahiran, akta 

perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan dan 

pengesahan anak.  

Peristiwa kelahiran penting dan perlu dilakukan pencatatan karena 

sangat mempengaruhi pengalaman hidup dan membawa kepastian hukum 

bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. 

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa kelahiran, maka demi 

terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi 

terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu pencatatan kelahiran. 

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 

pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 

(enam puluh) hari sejak kelahiran. Pelaporan kelahiran yang melampaui 

batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal 

kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala 

Instansi Pelaksanaan Setempat. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 

waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selaku Instansi 

pemerintahan yang salah satunya mengurusi pencatatan kelahiran yang 



masih disimpan dalam bentuk berkas-berkas atau belum terkomputerisasi 

tentang data kelahiran, yang tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti 

berkas-berkas yang berupa kertas tersebut akan mengalami kerusakan atau 

hilang. Untuk mengantisipasi permasalahan, maka di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah harus mempunyai Sistem 

Informasi Pencatatan Kelahiran dengan komputerisasi, sehingga dapat 

membantu proses manajeman data kelahiran. Dengan memperhatikan 

seluruh uraian yang kemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam rangka penulisan kerja praktek dengan judul 

“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKTA 

KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN 

SIPIL KABUPATEN BANGKA TENGAH”. Sehingga diharapkan 

dengan adanya sistem informasi dapat membantu meringankan kerja 

petugas registrasi kelahiran dan pihak Pencatatan Sipil. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis membahas tentang bagaimana 

mengelola sistem informasi akta kelahiran mulai dari penerimaan 

berkas/dokumen pendukung sebagai syarat dalam pembuatan dokumen akta 

kelahiran dari masyarakat sampai dengan diterbitkannya dokumen akta 

kelahiran (proses pencetakan dokumen akta kelahiran), dengan ini penulis 

membatasi permasalahan yang ada dengan mengidentifikasi beberapa pokok 

masalah sebagai berikut : 

a. Proses pencatatan penyimpanan data kelahiran di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah masih menggunakan 

cara konvensional. 

b. Terjadinya penumpukan berkas arsip kelahiran. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Batasan Masalah 

Agar penyusunan kerja praktek ini tidak keluar dari pokok 

permasalahan yang dirumuskan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi 

pada : 

a.  Objek penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangka Tengah  

b.  Berbasis web 

c.  Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat mempermudah 

mengelola data kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangka Tengah 

 

1.4 Tujuan Penulisan  

1.4.1 Tujuan umum 

  Secara umum kerja praktek ini dilakukan bertujuan untuk 

menerapkan atau membandingkan teori dan pengetahuan yang telah 

diterima penulis di dalam perkuliahan atau pratikum dengan situasi 

nyata di tempat kerja praktek khususnya yang menyangkut sistem 

informasi. Disamping itu kerja praktek merupakan suatu persyaratan 

untuk memenuhi kurikulum pada program studi Sistem Informasi 

(SI). 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari kerja praktek ini adalah : 

a.  Membuat Database Akta Kelahiran  

b.  Menghasilkan Sistem Informasi Akta Kelahiran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka  Tengah 

 

 

 

 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari pelaksanaan kerja praktek ini dapat membawa 

manfaat diantaranya : 

a. Penulis selaku mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapakan mahasiswa 

dapat menyesuaikan atau menyiapkan diri dalam menghadapi lingkungan 

kerja setelah menyelesaikan studinya setelah mengetahui dan melihat 

secara langsung penggunaan teknologi informsi dan komunikasi                     

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 

Tengah, sehingga dapat menganalisis, merancang dan membuat usulan 

sistem informasi. 

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah 

sebagai objek penelitian kerja praktek. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam pengolahan data kelahiran dan dapat memberi kemudahan dalam 

akses data akta kelahiran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan kerja praktek (KP) ini terdiri dari                   

6 (enam) Bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I menggambarkan latar belakang, rumusan masalah dan 

batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat perlunya disusun laporan kerja 

praktek akta kelahiran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Pasal 22 huruf e, mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah 

berkewajiban mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

Bab II Landasan Teori 

Bab II menguraikan landasan teori mengenai konsep dasar sistem, 

informasi serta penjelasan mengenai analisa sistem informasi akta kelahiran 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 



Bab III Tinjauan Organisasi 

Bab III mengemukakan profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil baik tugas dan fungsinya yang terkait dengan  visi, misi, serta program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

 

Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem  

Pada bab IV penulis akan membahas masalah tingkatan sistem analisa 

proses, analisa masalah, dan analisa keluaran.  

 

Bab V Penutup 

Dalam bab V menjelaskan kesimpulan dan saran atas hasil analisis 

dan perancangan sistem yang diuraikan pada bab IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


