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PENDAHULUAN 

 

Desa adalah kantor resmi Pemerintahan yang mempunyai peranan paling stategis, 

merupakan kunci penghubung antara Warga/Rakyat dengan Pemerintah serta 

pelayanan pemerintah kepada warganya. Semua administrasi warga didata dan 

diproses di Desa. Akurasi dan validitas data merupakan cerminan keberhasilan 

pemerintah memberi pelayanan yang baik kepada warganya. 

Kita semua sebelumnya mengenal, bahwa data yang ditampung di desa pada 

umumnya masih belum tertata rapi. Untuk mengakses data atau informasinya masih 

tidak jarang  menghadapi kendala. Banyak data dan dokumen yang diarsip 

redundan, disimpan dan tidak diarsip sebagaimana mestinya. Setiap kali berurusan 

dengan desa untuk kepentingan tertentu selalu diminta fotokopi data yang 

sebenarnya pernah diberikan kepada desa berulang kali. 

Kita tahu dan sadar bahwa semakin ambruladulnya administrasi negara yang 

dijalankan oleh pemerintah, mengakibatkan terjadinya pelayanan yang buruk 

terhadap masyarakat. Akibatnya ongkos pelayanan kepada masyarakat jadi mahal, 

dan menanggung semua biaya itu adalah rakyat. 

Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan dibidang Informatika dan 

Komputer, maka administrasi, manajemen dan pengarsipan dokumen serta data, 

yang dapat dilakukan dengan mudah untuk  hasil yang jauh lebih baik dibandingkan 

dengan cara konvensional yang manual. Ditambah lagi dengan teknologi foto digital, 

maka data berupa foto pun dapat dikelola dengan mudah (Secara ilmiah foto disebut 

Image yang kita kenal ada istilah Image Prosessing). Dengan memanfaatkan 

sentuhan komputer, selain prosesnya cepat, datanya pun menjadi tepat dan akurat. 

Efisiensi  tempat, sarana dan waktu dapat dicapai. Artinya adalah penghematan 

biaya dan peningkatan kinerja. Tempat maksudnya ruang untuk mengarsip dokumen 

menjadi kecil untuk data yang lebih banyak. Ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan CD, Harddisk atau media penyimpanan data lainnya, dimana dokumen 

kertas digantikan dengan dokumen digital (E-Document). Waktu maksudnya 

kecepatan mengelola data, seperti: mencari data, membuat surat, membuat laporan, 

dsb.  Beban biaya yang dikeluarkan oleh warga untuk memperoleh pelayanan dari 

pemerintah akan semakin efisien 
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BAGAN LANGKAH AWAL MENGGUNAKAN PAMADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENDATAAN/ 

ENTRY DATA KEPENDUDUKAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setting Profil Desa / Kelurahan 

Update Data Agen 

Proses Regristasi 

Mengisi  
Data Wilayah 

Mengisi  
Data Kependudukan 

Buat Surat Layanan 
Masyarakat 

Setting Tanggal 

Lengkapi Data Profil Desa / Kelurahan 
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Perangkat Lunak Pendukung 

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office 2003 s.d sekarang 

3. MySQL / xampp / wampp, dll 

a. MySQL5 atau menggunakan SQL lainnya seperti xampp, wampp, dll 

b. mysql-connector-odbc-3.51.27-win32 

c. MyManagerPro 

4. Anti Virus 

5. Crystal Report (Bila dibutuhkan) berfungsi untuk mengkoreksi (edit) Report / 

Laporan yang menggunakan Crystal Report 

 

Sebelum dapat menjalankan program PAMADE terlebih dahulu harus 

melakukan proses instalasi dan beberapa penyetingan (penyesuaian). Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

 

 

Setting Tanggal 

 

Software PAMADE ini menggunakan format waktu 

berdasarkan Regional Indonesia, sehingga jika kita 

masih menggunakan setting Regional selain 

Indonesia, maka harus diubah. Prosedurnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Pilih menu Start, submenu Control Panel, 

Regional and Language Options. 

2) Ganti Standards and formats regionalnya ke 

Indonesia, kemudian klik Customize. 

3) Pilih tab Date. Format tanggal harus diubah 

menjadi DD/MM/YYYY, karena aplikasi 

“PAMADE” menggunakan setting ini. Klik 

tombol Apply lalu OK. 
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INSTALASI DAN REGISTRASI 

 

Tahapan Instalasi 

 

1. MySQL5 / xampp / wampp , dll 

Sebagai media penyimpanan data 

2. mysql-connector-odbc-3.51.27-win32  

Sebagai connector Siput dan MySQL 

3. Instalasi Software PAMADE 

 

 

1. Install MySQL (MySQL5 atau xampp) 

a. MySQL 5 

1) Cari File instaler MySQL5 seperti gambar berikut :  

2) Klick/tekan tombol "Next". 

3) Pilih "Custom" kemudian klick/tekan tombol "Next". 

 

 
 

4) Klik yang bertanda x (C Include Files / Lib Files), Pilih This Feature will be 

installed on local hard drive, kemudian Ganti directory dengan menekan/klick 

tombol "change".  
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5) Ganti direktory dengan D:\MySQL5 kemudian klick/tekan tombol "Ok". 

 
6) Pilihan "C include files/lib file" di aktifkan kemudian klick/tekan tombol "Next". 

7) Klick/tekan tombol "Install". 

8) Selajutnya aktifkan pilihan "Skip sign-Up", kemudian klick/tekan tombol 

"Next". 

 
9) Checklist tanda "Configure the  MySQL Server now" kemudian klick/tekan 

tombol "Finish". 

10) Klick/tekan tombol "Next"  

Kalau Instalernya selesai/ menghilang maka buka file 

MySQLInstanceConfig.exe yang ada di foleder D:\MySQL5\bin 
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11) Aktifkan pilihan "Standart configuration" kemudian klick/tekan tombol "Next". 

 

 
 

12) Checklist pilihan "Instal as windows service". 

 

 
 

- Pada pilhan "Service name" ganti dengan "MySql5". 

- Checklist pilihan "Launch the mysql server automatically". 

- Cheklist pilihan "Include bin directory in window PATH" kemudian 

Klick/tekan tombol "Next". 

13) Hilangkan checklist pada pilihan "Modify security settings" kemudian 

Klick/tekan tombol "Next". 
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14) Klick/tekan tombol "Execute". Pastikan ketiga pilihan terchecklist semua : 

 
- prepare configuration 

- write configuration files 

- star sevice 

Kemudian tekan klick/tombol "Finish". 

 

 

b. xampp 

1) Ikuti Petunjuk pada setiap langkah Instalasi 

2) Jika menggunakan xampp. Sql tidak berjalan otomasit pada saat windows di 

hidupkan. Melainkan harus menjalankan program xammp dahulu  

 

   
 

 

Untuk auto run MySQL dapat di setting pada “Config” dan akan tampil gambar 

sebelah kanan 
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2. Install mysql-connector-odbc-3.51.27-win32 

 

   
 

- Pilih “Complate”, lalu tekan “Next” 

- Tekan “Install”. Dan Selesai 

 

 

3. Instalasi PAMADE 

 

 

Temukan File Instalernya. double klik atau klik duakali atau klik lalu tekan 

enter. Untuk melakukan proses eksekusi/menjalankan instalasi, kemudian akan 

muncul seperti gambar di samping  

Langkah selanjutnya ikuti setiap langkahnya sampai proses instalasi 

tersebut selesai.  

Setelah selesai PAMADE dapat langsung di gunakan dan mendapatkan 

free waktu penggunaan sebanyak 3 hari penggunaan (bukan 3 hari kalender). 

Seterlah itu segera setting Profil desa anda dan update Data agen anda 

untuk mendapatkan free 15 hari / + 12 hari penggunaan. 
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4. Setting Profil Desa (awal) 

                

Pengisian Profil desa / Setting Lembaga Desa hurus dalam kondisi terhubung 

dengan internet (online) 

Pada tahap ini software dapat di gunakan free selama 3 hari. Untuk 

mendapatkan free penggunaan 15 hari harap hubungi agen anda dan lakukan 

update data agen seperti di bawah ini. 

5. Update Data Agen 

 

            
 

Dapat dilakukan secara online maupun offline.  

1. Secara Online : isi/ ketik kode agen anda dan klik tombol “Update (online) 

maka secara otomatis waktu penggunaan dari free 3 hari menjadi free 15 hari. 

Akan tetapi terlebih dahulu hubungi agen anda untuk diberikan akses free 

untuk desa anda 
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2. Secara Offline : setelah mendapatkan file txt untuk update agen dari agen 

(dapat melaui email, wa, atau telegram) maka lakukan langkah sebagai 

berikut 

 

            
 

Klik tombal “Load (ofline)” lalu akan tampil dialobbox seperti diatas, lalu pilih 

file txt yang telah di berikan oleh agen, lalu tekan tombol open. Selesai maka 

secara otomatis waktu penggunaan dari free 3 hari menjadi free 15 hari. 

6. Setting Koneksi 

Setting Koneksi diperlukan jika akan mengakses data di server (jika sudah 

terhubung dalam jaringan). 

7. Login Awal 

Login diperlukan untuk menjalankan aplikasi PAMADE. Login ini berfungsi 

sebagai pengaman, sehingga tidak setiap orang dapat menjalankan. Adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut : 
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1) Identitas Pengguna : diisi dengan UserID dari Nama Pengguna. Adapun 

nama Pengguna awal adalah “admin” 

2) Kata Sandi : diisi dengan kata sandi dari UserID yang bersangkutan. Adapun 

password awal adalah “pamade”.  

3) Klik tombol Login untuk memulai menjalankan aplikasi. 

4) Klik tombol Batal untuk membatalkannya. 

5) Disarankan untuk segera membuat UserID/Pengguna yang baru dengan Level 

3 agar Software ini tidak dapat digunakan oleh setiap orang. Dan secara 

otomatis Nama Pengguna awal (admin) tidak berlaku. Adapun untuk proses 

Login atau Otorisasi akan diterangkan pada bab selanjutnya. 

 

8. Registrasi 

Regristasi diperlukan agar Software PAMADE dapat terus digunakan. Jika 

Regristasi tidak dilakukan maka Software ini hanya dapat digunakan beberapa 

Hari Penggunaan saja, keterangan waktu penggunaan dapat dilihat pada toolbars 

dibawah seperti gamabar dibawah ini : 

 

Keterangan sisa waktu penggunaan akan hilang bila proses regristasi telah 

dilakukan. 

 Sebelum proses regristasi, terlebih dahulu pengguna mengisi Profil Desa/ 

Kelurahan. Dan melakukan prosess Updat Agen” seperti yang telah di jelaskan 

sebelumnya. Adapun proses Regristrasi adalah sebagai berikut : 

Keterangan Sisa 

Waktu Penggunaan 
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Ada 2 fasilitas dalam menu “Regestrasi” ini yaitu Perpanjangan waktu 

penggunaan dan Regristrasi / Aktivasi yang dapat dilakukkan secara Online 

maupun Offline. Masing-masing fasilitas terdapat 2 proses yaitu proses 

“Permohonan” dan proses “eksekusi” 

 

1. Proses Offline : 

 digunakan pada 

anda melakukan permohonan secara Offline. Atau target pembuatan file txt pada 

saat anda menekan tombol ini  hasilnya akan dapat seperti 

gambar di bawah ini 

 

Kirim file tersebut ke agen anda untuk mendapatkan file txt untuk eksekusi baik 

perpanjangan waktu maupun registrasi/aktivasi. Seperti gambar di bawah ini 

Keterangan Sisa 

Waktu Penggunaan 

Klik Tombol Register 
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Untuk eksekusinya tekan tombol  maka akan tampil  

 

Pilih file nya yang didapat dari agen anda lalu tekan tombol “Open” 

Atau 

Pilih file lalu Doble Klik 

 

OTORITAS PENGGUNA / LOGIN 

1. Otoritas 

Otoritasi penggunaan terdiri dari 3 level yaitu : 

Level 1 : hanya untuk melihat dan mencetak data 

Level 2 : dipergunakan oleh operator dan kapasitas operator bisa  

merubah, menghapus, melihat, dan mencetak data. 

Level 3 : Digunakan oleh admin dan otoritas Level 3 sama dengan Level 

2, perbedaannya yaitu dapat menambah,  merubah, dan 

menghapus UserID/ Pengguna beserta Passwordnya. 

 

2. Membuat  Daftar Pengguna/ UserID 

Menu pilihan Buat User Baru pada aplikasi adalah menu pilihan yang digunakan 

untuk melakukan transaksi pada data user name yang hanya dapat dilakukan 

oleh user yang login pada level administrator. Menu ini dapat menambah user 
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dengan level adminstrator. Menu ini dapat menambah user dengan pembatasan 

level, unit dan sub unit yang dapat dibuka. Dalam Form ini juga dapat membuat 

Otoritas User Menu Langkahnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

1) Klik Menu tool  

2) Pilih dan Klik Menu Buat User Baru, untuk menampilkan Frame seperti di 

samping ini;  

3) Klik tombol  untuk menambah atau mengubah user baru 

4) Identitas Pengguna (ID): diisi dengan UserID dari pengguna. Sebagai 

standar aplikasi, identitas penggunanya adalah Admin 

5) Kolom Password  diisi dengan password yang telah ditetapkan 

6) Kolom  verifikasi : ketik ulang password yang telah ditetapkan 

(Perhatikan Penggunaan Hurup besar dan Hurup kecil) 

7) Kolom Nama lengkap : diisi dengan nama lengkap pengguna disesuaikan 

dengan level pengguna 

8) Kolom jabatan :  diisi dengan jabatan pengguna di Desa/ Kelurahan atau 

pengguna lain yang diizinkan 

9) klik level sesuai dengan kapasitas atau otoritas pengguna 

10) Kolom Keterangan : tidak wajib untuk diisi cukup dengan – (strip) 

11) Klik tombol untuk menyimpan data atau identitas pengguna 

12) klik  untuk membersihkan data identitas pengguna tatkala mau 

menambah data yang lainnya 

13) Tombol : Klik Selesai apabila proses penyimpanan data telah 

dilaksanakan 

Catatan : 

- Pembuatan UserID Pertama dibuat untuk admin yang memiliki level 3. Jika 

tidak tidak dapat lagi untuk membuat, menghapus, mengkoreksi UserID. 

Karena otomatis UserID “admin” tidak berfungsi. 
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3. Koreksi  Daftar Pengguna/ UserID 

Prosedurnya mirip/ serupa dengan membuat UserID/Penggua, adapus rinciannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pilih dahulu data / record yang akan dikoreksi dengan klik pada table. Dan 

lalukan prosedur dibawah ini  

a. Klik tombol  maka tombol tersebut akan berubah menjadi   

b. Lengkapi/ isi text-box, combo-box,  

c. Bila telah selesai maka Klik tombol  maka data akan tersimpan 

4. Hapus Daftar Pengguna/ UserID 

Pilih  dahulu data / record yang akan dikoreksi dengan klik    pada table. 

Dan lalukan prosedur dibawah ini  

a. Klik  dan akan tampil message-box sebagai berikut  

b. Tekan tombol yes  bila yakin mau menghapus atau tekan tombol No jika 

membatalkannya  

5. Mengganti / Merubah Password 

 

Menu pilihan Ganti Password digunakan untuk melakukan perubahan 

password oleh user  jika diinginkan, langkahnya adalah sebagai berikut :  

1) Klik Tool > Ganti Password, memanggil Form Ganti Password seperti di 

samping ini :  

2) Identitas Pengguna : diisi dengan User ID dari pengguna.  

3) Ketik password lama pada kotak password lama 

4) Ketik password baru pada kotak password baru dan kemudian ketik ulang 

password baru  untuk memverifikasi password pada kotak verifikasi 

5) Kemudian Klik tombol  untuk memproses penggantian password 

Kemudian akan muncul konfirmasi 

6) Tekan tombol   pada Dialog Password untuk membatalkan dan 

menutup form tanpa merubah Password  
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TAMPILAN AWAL 

 

Tampilan awal “PAMADE” adalah sebuah FRAME Utama yang terdiri dari: 

 Menu dan Submenu 

 Identitas Lembaga Desa 

 Nama Produk / Software 

 User / Pengguna yang Login 

 Status Koneksi Data 

 Keterangan Waktu 

1. Menu dan Submenu berfungsi untuk memanggil Frame pengendali/ pengelola 

data tertentu yang akan digunakan : 

2. Identitas Lembaga merupakan keterangan dari pemilik sah dari software 

PAMADE yang terkait dengan kode regristasi software 

3. Nama Produk /Software merupakan keterangan Produk / Software serta 

versinya. 

4. User / Pengguna yang Login : merupakan keterangan pengguna yang sedang 

login. Disarankan jangan terlalu lama login dibiarkan bila tidak digunakan. 

Dikhawatirkan digunakan oleh orang lain yang dapat disalah gunakan 

otoritasinya. 

5. Status Koneksi Data : Menampilkan Status Koneksi Data dan Nama Data Base 

6. Keterangan Waktu : menampilkan hari, tanggal, dan jam saat digunakan. 

Sesuaikan waktu sebelum digunakan karena berpengaruh terhadap perhitungan 

usia serta pembuatan surat layanan masyarakat. 

 

Menu 

Sub Menu 

Keterangan 
Profil Desa  

Pengguna Aplikasi 

Waktu 

Operator 
Sisa waktu 

penggunaan bila 
belum diregister 

Nama Produk 

Status Koneksi 
Data 
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LANGKAH-LANGKAH / PROSEDUR OPRASIONAL UMUM 

1. Alat Pengelolaan Data 

Dalam pengeloaan data didahului dengan memanggil sebuah Form sebagai 

pengendali / pengelola data. Pada umumnya sebuah Form terdiri dari : 1) Table, 

2) Frame Navigator, dan 3) Frame Input data. Akan tetapi adapula yang 

dilengkapi dengan frame pilihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihan gambar 

dibawah ini sebagai contoh : 

Contoh frame dengan sebuah Tabel 

 

Contoh frame dengan beberapa browse/ table : 

 

Frame yang berisi lebih dari satu tabel adalah tabel yang berikutnya merupakan 

sub data dari tabel yang berada diatasnya. Bila akan mengelola Sub Data maka 

pilih dulu data pada tabel yang berada diatasnya. 

Contoh frame dengan frame pilihan : 

 

Frame Pilihan/ option 

Tabel Frame 
Navigator 

Tabel 

Frame Navigator 

Tabel 

Frame Navigator 
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1) Tabel 

Tabel adalah suatu tampilan informasi dalam bentuk baris, kolom, dan sel, 

dimana baris menunjukan suatau record 

data, kolom menunjukkan suatu field dari 

database file yang ditayangkan dan Sel 

menunjukkan isi dari data yang 

bersangkutan.  

2) Frame Navigator 

Contoh dari bentuk dari frame navigator yaitu seperti gambar dibawah ini : 

 

    

Pada intinya Frame navigator berisi tombol-tombol perintah untuk mengelola 

data. 

3) Frame Input data 

Contoh dari Frame input data dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

Frame Input Data biasanya terdiri dari Label Judul, Text-box, image-box, 

Tanggal, combo-box dan frame navigator adapun fungsi dan prosedur 

penggunaannya diuraikan dibawah ini. 

4) Text-Box 

Contoh  tampilan Text-Box yaitu . 

Text-box berfungsi untuk mengisi field yang berupa text/tulisan, baik berupa 

huruf maupun angka. Text-box yang siap di input maupun di edit yaitu text-

box yang berwarna putih, adapun text-box yang berwarna abu-abu dalam 

posisi terkunci . 

 

Text-Box 

Tanggal 

Frame 
Navigagator 

Label Judul 
Image-Box 
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5) Tanggal 

Berfungsi untuk mengisi tanggal. Pengguna 

dapat langsung mengetik pada field tanggal 

 atau dapat memilih tanggal 

dengan menekan/klik tombol  pada field 

tanggal maka akan tampil menu seperti 

gambar di bawah ini : 

Pengguna dapat memilih bulan dengan cara :  

1) Klik pada bulan maka kan tampil daftar bulan 

dan pengguna dapat memilih dan klik pada bulan yang sesuai  

2) Klik tombol  untuk bulan sebelumnya dan klik tombol  untuk bulan 

berikutnya 

Pengguna dapat meilih tahun dengan cara : 

a. Dengan memilih bulan pada butir 2 memilih bulan pengguna dapat 

sekaligus memilih tahun 

b. Klik pada tahun maka akan tampil  pilih tombol panah keatas untuk 

tahun berikutnya atau pilih panah kebawah untuk tahun sebelumnya 

Pengguna dapat memilih tanggal dengan klik pada tanggal yang sesuai. 

6) Combo-Box 

Contoh tampilan Combo-Box dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Untuk input atau edit pada combo-box dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1) Mengetikkan langsung data yang di maksud 

2) Memilih data yang telah ada pada list yaitu dengan menekan tombol  

pada combo-box maka akan tampil list-data yang sudah ada 

didalamnya. 

7) Image-Box 

Berfungsi untuk menginput gambar/foto. 

Adapun prosedur/langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

a. Double-Click / Klik ganda pada image-

box maka akan muncul dialog-box 

untuk memilih gambar pada lokasi 

gambar dimana gambar/foto itu 

berada. 

List Data 
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b. Cari gambar pada Drive atau folder dimana gambar itu berada. Gambar 

dapat berupa jpg, gif, bmp, atau wmf.  

c. Untuk mengambil gambar dapat dilakukan dengan cara 

- Double-Click pada gambar tersebut 

- Klik pada gambar tersebut lalu tekan tombol  

d. Untuk membatalkan pilihan tekan tombol  

e. Jika telah selesai memilih. Gambar yang terpilih akan tampil pada image-

box tersebut. 

 

8) Option-Button/ Tombol pilihan 

Beberapa contoh tampilan Option-Button atau Tombol Pilihan dapat 

dilihat pada gambar di samping ini : 

Option-button / tombol pilihan 

berfungsi untuk menentukan salah satu pilihan 

dari beberapa pilihan yang ada. Caranya yaitu 

dengan klik pada pilihan yang diinginkan, yang 

terpilih akan berwana hitam  dan yang 

tidak terpilih berwana putih  

 

2. Prosedur Tambah Data 

Langkah awal yaitu dengan cara memanggil terlebih dahulu Form data yang akan 

dikelola atau di Tambahkan datanya sebagai contoh yaitu dalam menambah data 

Inventaris Desa. Prosedur/ langkah-langkahnya adalah 1) Klik Menu 

Administrasi Desa, 2) Pilih dan Klik Menu Inventaris, maka akan tampil form 

Inventaris seperti gambar dibawah ini 
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Setelah From yang dimaksud tampil maka lakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Tekan tombol  maka akan tampil frame input inventaris sebagai 

berikut : 

 

 

2. Pilih dan atau isi text-box, combo-box, tanggal, dan image-box sesuai dengan 

prosedurnya masing-masing. 

3. Tekan tombol  untuk menyimpan data record tersebut 

4. Bila masih ada data record yang akan ditambahkan, tekan tombol  

maka text-box, combo-box, maupun image-box akan kosong kembali dan 

siap manjalanan proses Tambah Data 

5. Bila telah selesai Tambah Data atau membatalkan Tambah data yang 

terakhir, tekan tombol  untuk keluar dari Frame Tambah Data 

 

3. Prosedur Koreksi Data 

Untuk koreksi / edit data terlebih dahulu memilih data yang akan di koreksi 

dengan klik pada record data pada table, setelah itu ikuti langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Tekan tombol  maka akan masuk dalam frame koreksi data yang 

telah berisi record data yang akan dikoreksi  

2. Ubah sesuaikan data dengan mengisi text-box, combo-box, tanggal, serta 

image-box sesuai dengan prosedurnya masing-masing 

3. Klik  untuk menyimpan hasil perubahan data.  

4. Klik  bila telah selsesai melakukan perubahan atau membatalkan 

perubahan. Maka akan keluar dari frame koreksi data. 
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4. Prosedur Hapus Data 

 

 
 

Untuk Hapus data terlebih dahulu memilih data yang akan di koreksi dengan 

klik pada record data pada table, setelah itu ikuti langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Klik  dan akan tampil message-box sebagai berikut  

2. Tekan tombol  bila yakin mau menghapus atau tekan tombol 

 jika membatalkannya. 

 

PROSEDUR INPUT DATA 

 

1. Profil Desa/ Kelurahan 

Profil Desa/Kelurahan adalah untuk mengisi Identitas Lembaga Desa yang 

bertujuan dapat ditampilkan pada From Utama. Langkahnya adalah sebagai 

berikut :  

1. Klik Menu Pengguna > Profil,  
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2. Tekan tombol  dan akan tampil frame sebagai berikut :  

 

 
 

3. Tekan tombol  dan akan tampil frame sebagai berikut :  

 

 
 

4. Tekan tombol  dan akan tampil frame sebagai berikut :  
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2. Data Master 

Data Master yaitu Frame Entry data yang berisikan variable pilihan yang 

digunakan pada Entry data penduduk, seperti Jenis Kelamin, Pendidikan, 

Pekerjaan, dan lain sebagainya. Tahapannya adalah sebagai berikut  

Pilih menu “Kependudukan > Master” maka akan Tampil gambar dibawah ini: 

 
 

3. Data Aparat 

Data Aparat yaitu fasilitas yang diberikan untuk memasukan Data Aparat 

Desa/Kelurahan yang juga dilengkapi dengan Foto yang bersangkutan  

Tahapannya sebagai berikut : klik menu “Adminstrasi Desa > Perangkat 

Desa” maka akan tampil gambar di bawah ini : 

 

 
 

4. Data Wilayah 

Sebelum mengelola data kemasyarakatan atau lainnya yang berhubungan 

dengan Alamat atau wilayah terlebih dahulu memasukkan data Wilayah yang 

terdiri dari Wilayah Kedusunan, Wilayah Rukun Warga, dan Wilayah Rukun 

Tangga. Adapun Prosedur pemanggilan Frame Wilayah yaitu :  

a.  Klik menu Administrai Desa > Wilayah maka akan tampil Frame Wilayah 

sebagai berikut : 
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Pada form ini terdapat tiga tabel yaitu :  

1. Tabel Daftar Kedusunan  

2. Tabel Daftar RW  

3. Tabel Daftar RT  

untuk wilayah lain yang data wilayahnya berbeda dapat di Setting pada pengisian  

 

5. Data Masyarakat 

A. Data KK / Kepala Keluarga  

Form Data Masyarakat berfungsi untuk mendata warga masyarakat penduduk 

desa. Yang terdiri dari Data Kepala Keluarga dan Anggotanya Pada form ini 

dilengkapi pencarian KK dan Pencarian warga untuk memudahkan koreksi. 

Sebelum mengelola data masyarakat. Pengguna harus mengisi pengelompokan 

data masyarakat berdasarkan Pekerjaan, Jenis Kelamin, Agama, dll dengan 

melakukan prosedur diberikut :  

Klik Menu Kependudukan > Masyarakat maka akan tampil form sebagai 

berikut : 
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1) Tambah Data  

a. Klik tombol  maka akan tampil form  sebagai berikut: 

       
 

b. Isi Form tersebut berdasarkan data yang telah diisi di formulir isian. 

1. Key : akan terisi secara otomatis  

2. tanggal registrasi : Isi sesuai kondisi mutasi warga karena akan 

terekap berdasarkan tanggal regristasi/ tanggal mutasi 

3. Sebab (jenis mutasi) :  Terdapat pilihan 

0 – Koreksi 

Penambahan data karena koreksi dimaksudkan karena KK penduduk 

setempat yang belum terdata/ belum memiliki KK atau pembuatan 

KK baru akibat pemisahan KK 

1 – Datang 

Penambahan data karena Datang yang disebabkan perpindahan 

penduduk dari daerah lain ke Desa/Kelurahan 

4. No. KK : diisi sesuai dengan Nomor Kepala Keluarga yang terdapat 

pada Kartu Keluarga/ bila KK tersebut belum memiliki nomor: diisi 

dengan “-“ 

5. Nama Lengkap : diisi nama lengkap sesuai dengan KTP atau Akte 

Kelahiran atau Dokumen resmi lainnya  

6. Tanggal Lahir : isi dengan urutan tanggal, bulan dan tahun. 

7. Jenis Kelamin : pilih jenis kelamin yang sesuai.  

1 – untuk Laki-Laki 

2 – untuk Perempuan 

8. Alamat : diisi dengan alamat lengkap disesuaikan dengan alamat 

yg terdapat pada dokumen lain yang sah atau dengan meng-Klik 

tombol pilihan  untuk mencari alamatnya 

9. Foto Diri : Double Klik Image box kemudian pilih foto sesuai 

dengan data orangnya 

10. Foto Rumah : Klik Image box kemudian pilih foto rumah sesuai 

dengan data kepemilikannya. 

11. Kelayakan Rumah : dengan meng-Klik salah satu antara layak 

huni/tidak layak huni 
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12. Telepon : Ketik nomor telepon 

13. No Nikah : Ketik Nomor Surat Nikah sesuai dengan yang terdapat 

pada nomor registrasi 

14. Penghasilan Rata-rata : Penghasilan rata-rata disesuaikan 

dengan indikator yang telah ditentukan 

15. Kesejahteraan : Tingkat kesejahteraan keluarga disesuaikan 

dengan kriteria pada indikator yang telah ditentukan 

1 – Pra Sejahtera 

2 – Sejahtera 1 

3 – Sejahtera 2 

4 – Sejahtera 3 

5 – Sejahtera 3 Plus 

16. Simpan : Klik tombol  untuk penyimpanan data atau untuk 

penyimpanan perubahan data 

17. Bila masih ada data record yang akan ditambahkan, tekan tombol 

 maka text-box, combo-box, maupun image-box akan 

kosong kembali dan siap manjalanan proses Tambah Data  

18. Selesai : Klik tombol  untuk mengakhiri penyimpanan data 

atau keluar dari menu ini 

 

 

2) Koreksi Data Keluarga 

Untuk koreksi / edit data terlebih dahulu memilih data yang akan di koreksi 

dengan klik pada record data pada table, setelah itu ikuti langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1. Tekan tombol  maka akan masuk dalam frame koreksi data 

yang telah berisi record data yang akan dikoreksi  

2. Ubah sesuaikan data dengan seperti penambahan data  

3. Klik  untuk menyimpan hasil perubahan data.  

4. Klik  bila telah selsesai melakukan perubahan atau membatalkan 

perubahan. Maka akan keluar dari frame koreksi data.  

 

3) Hapus 
 

Pilih  dahulu data / record yang akan dihapus 

dengan klik   pada table. Dan lalukan 

prosedur dibawah ini  

1. Klik  dan akan tampil message-box 

sebagai berikut seperti gambar di samping 

2. Pilih Sebab penghapusan data KK 

3. Isi tanggal Mutasi sesuai kondisi 
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4. Tekan/Klik tombol  untuk eksekusi penghapusan 

5. Tekan/Klik tombol  untuk Membatakan Penghapusan atau 

mengeluarkan/ menghilangkan Message-box tersebut 

 

4) Pencarian 

Terdapat 2 (dua system pencarian) 

1. Pencarian KK 

- Kosongkan Text-Box bila akan menampilkan seluruh KK (terkecuali 

KK yang belum terdapat anggota) lalu tekan tombol  pada 

frame navigator KK 

- Isi Text-Box Pencarian KK sesuai dengan Nama yang di inginkan lalu 

tekan tombol  

2. Pencarian Warga 

Prosedurnya sama dengan pencarian KK akan tetapi text-box harus 

diisi. 

3. Pencarian KK yang belum ada anggota nya yaitu dengan mengklik tombol 

 
5) Cetak 

Pilih  dahulu data / record yang akan dicetak dengan klik  pada table. 

Maka akan muncul data yang akan di cetak seperti gambar di samping ini : 

 
 

6) Membuat KK Sementara 

Untuk membuat KK sementara klik tombol  dan hasilnya bisa dilihat di 

Microsoft Excel  
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7) 0 Warga 

Tombol  berfungsi untuk melihat daftar KK yang belum memiliki 

anggota keluarga karena tidak terbuat di daftar pencarian (tombol Cari)  

 

8) Pelengkap (Data Dasar Keluarga) pada pelengkap Data KK 

Pilih  dahulu data / record yang akan dilihat kemudian klik tombol    

Maka akan muncul gambar seperti di bawah ini :  

 

 
 

Sebeleh kiri terdapat halaman-halaman isian Data Dasar Keluarga 

sedangkan sebelah kiri merupakan keterangan/ profil KK yang sedang di 

koreksi data dasar keluarganya. Adapun tampilan halaman yang lainnya 

adalah sebagai berikut : 
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Pilih Halaman 1 untuk mengisi data isian sesuai dengan item-item yang 

ada berdasarkan data yang telah diisi di formulir isian. Isi item-item yang 

ada sebagai berikut : 

1. Setatus kepemilikan rumah : diisi sesuai dengan pilihan yang 

terdapat di file box 

2. Jumlah Penghasilan perbualan : diisi sesuai dengan pilihan yang 

terdapat di file box 

3. Jumlah pengeluaran perbualan : diisi sesuai dengan pilihan yang 

terdapat di file box 

4. Kepemilikan lahan : diisi sesuai dengan pilihan yang terdapat di file 

box 

5. Pemasaran hasil : diisi sesuai dengan pilihan yang terdapat di file box 

6. Klik tombol  untuk mengisi data hasil produksi yang dihasilkan 

dari produksi tanaman pangan.dengan prosedur pengisian sbb : 
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a) Klik tombol    untuk mengisi/menambah data 

b) Komoditas : isi data isian komoditas dengan memilih salah satu 

komoditas yang terdapat pada file box 

c) Luas lahan : isi tabel luas lahan dengan angka 

d) Jumlah Produksi :  isi jumlah produksi dengan angka 

e) Klik tombol  untuk menyimpan data yang telah diisi 

f) Klik tombol  untuk merubah atau mengkoreksi data 

g) Klik tombol  untuk menghapus data 

h) Klik  untuk kembali pada menu utama 

 

7. Untuk mengisi data hasil pemasaran khusus hasil tanaman buah-

buahan klik tombol Pemasaran hasil  kemudian diisi sesuai dengan 

pilihan yang terdapat di file box 

8. Lakukan hal yang sama pada halaman lainnya. 

9) Bansos KK (Bantuan Sosial untuk Keluarga) 

PAMADE memiliki kemampuan untuk mendata Keluarga yang mendapat bantuan 

sosial yaitu dengan cara :  

 

Pilih Kepala Keluarga yang mendapat bantuan sosial seperti gambar diatas, terus 

tekan tombol  maka akan tampil BoxFrame seperti gambar di bawah ini : 
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Tabel di sebelah kiri merupakan daftar Program Bantuan Sosial yang ada di 

desa bersangkutan, sedengkan Tabel di sebelah kanan merupakan Daftar Bantuan 

Sosial yang diteriman oleh keluarga tersebut. 

Untuk menambahkan Bantuan sosial yang telah diterima, kilk2x/ double_klik 

pada tabel sebelah kiri maka akan bertambah daftar tabel yang disebelah kanan. Jika 

akan mengurangi/ menghapus maka klik2x/double_klik pada tabel sebelah kanan 

maka daftar tabel akan berkurang/terhapus 

Begitu pula bila ingin menambahkan Bantuan Sosial, Penyandang masalah 

sosial, dan Imunisasi proses nya sama. 

Untuk manambahkan daftar Bantuan Sosial, Penyandang masalah sosial, 

Imnuisasi, dan Akseptor KB. Dapat dilakukan dengan cara : Pilih Menu Laporan 2 dan 

Pilih Master seperti pada tabel di bawah ini 

 

Pilih / Klik salah satu pada menu “Master Pilihan” laku klik tombol “Tambah”. 

Ketik Program yang akan di tambahkan pada “Kata Pilihan” Lalu klik “Simpan”. Maka 

tabel sudah di tambahkan 

10) Laporan untuk Bansos KK, Bansos Warga, Imunisasi, Akseptor KB 

dan Penyandang Masalah Sosial 
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Untuk laporan dapat di buat pada menu seperti di bawah ini : 

 

Pilih Menu lalu tekan tombol buttom yang terdapat di atas tabel. 

Laporan akan terbuat dalam bentuk file Excel seperti gambar di bawah ini 
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B. Data Warga / Anggota KK  

1) Input Data Anggota KK / Data Warga 

Untuk dapat entry data warga terlebih dahulu memilik / Klik Record KK 

yang di inginkan, lalu tekan tombol  pada anggota lalu akan tampil 

frame seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 
Data 1  Data 2 

 

 

 
KTP  Hasil Cetak 

 

2) Hapus Data Anggota KK/ Data Warga 

 

 
 

Pilih record Warga yang akan dihapus lalu tekan tombol  maka 

akan tampil frame seperti gambar di samping ini : 

Pilih sebab penghapusan (mutasi) warga lalu klid tombol  setelah 

itu klik  untuk selesai atau membatalkan penghapusan 
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3) Pindah Kartu Keluarga 

Bila ada warga yang ingin pindah kartu keluarga yang dapat diakibatkan 

kesalahan memasukan kedalam daftar Kartu keluarga atau karena pindah 

dalam satu desa atau dapat pula diakibatkan pemisahak Kartu Keluarga 

yang baru, dapat menggunakan fasilitas ini. 

 

 
 

 

4) Pelengkap (Data Dasar Keluarga) pada Data Warga 

Pilih dahulu Data warga yang diinginkan lalu klik tombol  pada 

data warga, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini : 

 

 
 

Sebeleh kiri terdapat halaman-halaman isian Data Dasar Keluarga 

sedangkan sebelah kiri merupakan keterangan/ profil Warga yang sedang 

di koreksi data dasar keluarganya.  

 

a. Halaman 1 

Pilih Halaman 1 untuk mengisi data isian sesuai dengan item-item yang 

ada berdasarkan data yang telah diisi di formulir isian. Isi item-item 

yang ada sebagai berikut : 
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1. Akseptor KB : Klik file box untuk pengisian akseptor KB 

disesuaikan  dengan penggunaan alat KB atau disesuaikan dengan 

kriteria yang terdapat pada data isian 

2. Cacat fisik : untuk pengisian Cacat fisik disesuaikan dengan cacat 

yang dialami atau cukup klik file box dengan kriteria yang terdapat 

pada data isian 

3. Cacat mental : untuk pengisian Cacat mental disesuaikan dengan 

cacat yang dialami atau cukup klik file box dengan kriteria yang 

terdapat pada data isian 

4. Lembaga politik yang diikuti : pilih lembaga politik yang diikuti 

dengan mengklik file box 

5. Lembaga pemerintah yang diikuti : pilih lembaga pemerintah 

yang diikuti 

6. Penderita penyakit dan kelainan : pilih jenis penyakit dan 

kelainan yang pernah diderita oleh salah satu anggota keluarga 

7. Setatus gizi balita : pilih jenis setatus gizi sesuai dengan criteria 

yang ada 

8. Jenis penyakit yang diderita : pilih jenis penyakit yang sesuai 

dengan apa yang diderita 

9. Kerukunan : pilih salah satu jenis yang mengakibatkan keretakan 

kerukunan dalam keluarga 

10. Perkelahian :Pilih salah satu korban yang diakibatkan oleh 

perkelahian dalam keluarga 

 

b. Halaman 2 

Pilih Halaman 2 untuk mengisi data isian sesuai dengan item-item yang 

ada berdasarkan data yang telah diisi di formulir isian. Isi item-item 

yang ada sebagai berikut : 

 

 
 

1. Pencurian : apabila pernah menjadi korban pencurian isi sesuai 

dengan criteria yang terdapat pada file box 

2. Penjarahan : Apabila pernah menjadi korban penjarahan isi 

sesuai dengan yang terdapat pada file box 
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3. Perjudian : Apabila salah satu anggota keluarga mempunyai 

kebiasaan berjudi 

4. Pemakai miras dan narkoba : Apabila salah satu anggota 

keluarga menjadi seorang pemakai miras dan narkoba 

5. Pembunuhan : Apabila salah satu anggota keluarga menjadi 

korban pembunuhan  

6. Penculikan : apabila salah satu anggota keluarga pernah 

menjadi korban penculikan 

7. Kejahatan sexsual : isi apabila salah satu anggota keluarga 

pernah menjadi korban kekerasan sexsual 

8. Wajib pajak dan retribusi :  isi apabila telah mempunyai 

kewajiban sebagai wajib pajak atau retribusi lainnya sesuai 

dengan criteria 

 

c. Halaman 3 

Pilih Halaman 3 untuk mengisi data isian sesuai dengan item-item yang 

ada berdasarkan data yang telah diisi di formulir isian. Isi item-item 

yang ada sebagai berikut : 

 

 
 

1. Lembaga kemasyarakatan yang diikuti : Klik tombol lembaga 

kemasyarakatan yang diikuti, maka akan tampil menu sbb: 

 

 
 

a) Klik file box pilih lembaga kemasyarakatan yang diikuti 

kemudian enter  
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b) Setelah dienter maka akan muncul konfirmasi yakin mau 

ditambah kemudian enter kembali sampai muncul konfirmasi 

sukses 

c) Setelah muncul konfirmasi sukses enter kembali. Maka data 

akan tersimpan 

 

2. Lembaga ekonomi yang diikuti : Klik tombol lembaga ekonomi  

3. Lembaga pendidikan yang dimiliki : Klik tombol lembaga 

pendidikan yang miliki 

4. Memiliki asset lainnya : Klik tombol memiliki asset lainnya 

5. Cakupan imunisasi : Klik tombol cakupan imunisasi 

 

5) Pindah KK 

Bagi warga yang mau memisahkan diri dari KK sebelumnya dapat dengan 

mudah dengan cara sebagai berikut 

Klik/ pilih warga yang akan pindah KK dan klik/tekan tombol  

maka akan tampil BoxFrame seperti gambar di bawah ini : 

 

 

Masukkan no urut KK bila sudah mengetahui atau tekan tombol  

maka akan tampil BoxFrame pencarian KK seperti gambar di bawah ini : 
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Pilih KK yang dituju lalu tekan tombol OK, setelah BoxFrame pencaharian 

hilang maka tekan tombol  untuk memindahkan warga tersebut. 

 

6. Pelayanan Surat Keterangan Mutasi (Pindah, Lahir, Mati) 

Untuk menampilkan pembuatan surat keterangan Mutasi adalah sebagai berikut : 

- Pilih / Klik Menu “Kependudukan > Mutasi” maka akan tampil Frame 

seperti gambar dibawah ini : 

 
- Pembuatan Surat Keterangan Mutasi dapat dilakukan bila mutasi telah terjadi. 

Proses mutasi dilakukan di pengelolaan data Penduduk dalam Menghapus 

dan menambah data seperti yang telah dijelaskan diatas 

 

1) Surat Keterangan Mutasi Pindah 

Pilih option Pindah ( ) lalu klik tombol  maka akan tampil frame 

seperti gambar di bawah ini : 
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Cari warga yang telah termutasi pindah dengan klik tombol  maka akan 

tampil frame seperti gambar di bawah ini ; 

 

 
 

Jika warga tersebut belum termutasi pindah maka pencarian tidak akan 

ditemukan. Setelah mendapatkan warga yang dimaksud klik tombol  

atau tombol  untuk membatalkan pencarian. 

Setelah frame pencarian hilang tekan tombol  untuk menampilkan 

data yang telah dipilih pada text-box yang dituju. 

Lengkapi data yang masih kosong (textbox berwarna putih) lalu klik  

untuk menyimpan data atau  untuk membatalkan ataupun 

menghilangkan frame input setelah selesai. 

 

Anggota KK pengikut pindah 

Untuk menambahkan pengikut mutasi pindah dalam satu KK adalah sebagai 

berikut : 

- Pilih Record warga pindah yang tertera pada table dengan klik salah satunya lalu 

klik tombol  maka akan tampil frame seperti gambar dibawah ini  

-  
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Setelah selesai memasukan datanya maka data tersebut dapat dicetak 

dengan cara memilih (klik) record mutasi pindah pada tebel lalu klik tombol 

 maka akan tampil Bentuk Surat Keterangan Mutasi Pindah seperti 

gambar dibawah ini : 

 
 

2) Surat Keterangan Mutasi Mati 

Pilih option Pindah ( ) lalu klik tombol  maka akan tampil frame 

seperti gambar di disamping ini : 

 

     
 

Tahapan/ proses selanjutnya sama seperti diatas (Mutasi Pindah) 
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3) Surat Keterangan Mutasi Lahir 

Pilih option Pindah ( ) lalu klik tombol  maka akan tampil frame 

seperti gambar di bawah ini : 

   
 

 
 

Tahapan/ proses selanjutnya sama seperti diatas (Mutasi Pindah, Mutasi Mati) 

 

7. Layanan Surat Keterangan 

1) Penandatang Surat 

 

 
 

Fasilitas ini adalah untuk membuat pilihan yang menandatangai 

pembuatan surat keterangan 

Untuk Tambah, maupun koreksi data akan tampil frame isian datanya 

seperti gambar di bawah ini. 
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Jabatan bisa sebagai Kepala Desa, Perbekel Desa, Sekretaris, Kaur, dll yang 

memiliki wewenang untuk menandatangai surat keterangan tersebut. 

 

 

2) Setting 

 

 
 

Software PAMADE memungkinkan pengguna untuk menambah, 

merubah/ koreksi, maupun menghapus jenis-jenis surat yang dibutuhkan oleh 

Desa. 

Fasilitas ini perlu dukungan software CrystalReport untuk membuat/ 

merubah narasi suratnya. 
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Draf  Hasil 

 

Contoh pengisian / membuat jenis surat 

 

 
 

 

a. Nama Menu 

 

Nama menu ini akan jadi judul pilihan menu pada pembuatan surat seperti 

gambar di bawah ini : 

 

 
 

b. No Urut 

 

Untuk menempatkan posisi judul surat sesuai dengan No Urut. 
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c. Judul Surat 

 

Digunakan Sebagai Judul pada print out Surat yang akan dibuat 

 

Design / setting 

 
 

Hasil Cetak 

 
 

d. Sile Srt 

 

 

Klik tombol  maka akan tampil file pilihan sebagai berikut 

  
 

e. Set No Surat 

 

 
 

Klik / pilihlah file yang akan digunakan untuk men 

cetak surat yang dibutuhkan sebagai contoh untuk 

surat “keterangan Domisili” adalah seperti gambar di 

samping ini 
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Fungsi dari Set No Surat adalah untuk membantu pengisian semi otomatis 

pengisian nomor surat pada saat pembuatan surat keterangan 

 

f. Variabel Input 

 

 
 

Variabel Input adalah Variabel-variabel yang selalu berbeda pada tiap-

tiap pembuatan surat. Setiap Surat Kami Sediakan 10 input variabel, dan 

dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan 

Sebagai contoh dalam pembuatan Surat Keterangan Usaha Variabel-

variabelnya adalah sebagai berikut : 

Input 1 : Surat Dari Kelian 

Contoh Isi : No : 112 Tanggal 12 Januari 2018 

Input 2 : Usaha 

 Contoh Isi : Perternakan Ayam 

Input 3 : Alamat Usaha 

 Contoh Isi : Jl. Karambitan No. 10 RT 02/05 

Input 4 : Keperluan 

 Contoh Isi : Sebagai Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permodalan. 

 

Dengan konsep pembuatan surat seperti ini dapat memungkinkan desa 

untuk menambah jenis surat yang biasa di gunakan dan di butuhan oleh 

warganya. 
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3) Surat 

 

Setelah Jenis-jenis surat tersebut selesai dibuat, maka dapat digunakan pada 

menu ini. 

 

 
 

Terlebih dahulu Klik / pilih jenis surat yang di inginkan kemudian klik tombol 

“Tambah” /  maka akan tampil BoxFrame seperti gambar di bawah ini: 

 

 
 

 

 

 

Pada Setting Surat  

- Hasil Pada Pembuatan Surat 

- Setiap Variabel Input memiliki Max 220 

Karakter 
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Untuk Mengisi No Surat, Tanggal Pembuatan, 
serta Variabel Input 

Lanjutan mengisi Variabel Input bila variabel 
tersebut lebih dari 5 

  
Mencari Data Warga yang bersangkutan Memilih Penandatangan serta berstatus A.N. 

(Atas Nama) atau Penandatangan Langsung 

 

4) Kop 

Bila ada perubahan data pada profil Desa maka untuk meng Update / 

memperbaharui kop surat perlu di eksekusi menu ini. 

 

 

8. Data Tokoh Masyarakat 

Untuk menampilkan frame Pendataan Tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut : 

Pilih/klik menu Kependudukan > Tokoh  maka akan tampil frame seperti 

gambar dibawah ini: 
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3) Buat Kelompok/ jenis Tokoh Mayarakat 

 

Langkah yang dilakukan yaitu klik tombol  maka akan tampil frame 

seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

4) Pendataan Tokoh Mayarakat 

Setelah kelompok Tokoh Masyarakat dibuat, pilih salah satu kelompok tokoh 

masyarakat tersebut lalu klik tombol  yang dibawah, maka akan tampil 

frame seperti gambar disamping ini : 

Print Out/ Cetak Tokoh masyarakat berdasarkan Kelompok Tokoh tersebut 

dengan cara. Pilih kelompok tokoh lalu tekan  maka akan tampil daftar 

tokoh masyarakat beserta fotonya  
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9. Data Inventaris 

Untuk menampilkan frame Pendataan Inventaris adalah sebagai berikut : 

Pilih menu Administrasi Desa > Inventaris, maka akan tampil frame 

seperti gambar disamping ini 

 

 
 

Tekan tombol  untuk menampilkan daftar table inventaris.  

Untuk menambahkan data inventaris tekan tombol  maka akan tampil 

frame seperti gambar di bawah ini. 
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10. Adminstrasi/Dokumentasi Surat 

Fasilitas ini digunakan untuk mengarsipkan Surat-menyurat (surat masuk dan 

surat keluar) termasuk Surat Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa. 

Yang arsipnya dapat di Scan. Dan secara otomatis Rekapitulasinya dapat 

ditampilkan secara otomatis. 

Langkah untuk menggunakan fasilitas ini adalah sebagai berikut : 

Klik menu Administrasi Desa > Administrasi Surat maka akan tampil 

frame seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

Untuk menampilkan frame surat masuk klik option  maka akan 

tampil seperti gambar di bawah ini : 

 

   
Setelah selesai menambahkan data surat masuk, pilih record data surat masuk 

lalu klik  untuk menyimpan surat yang telah di scan, maka akan tampil 

seperti gambar di samping ini. 

Langkah-langkah untuk mengarsipkan surat lainnya sama seperti langkah 

mendata Surat Masuk. 
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KIPEM (Kartu Idenditas Penduduk Musiman) 

 

Tahapan pendataan Penduduk Musiman adalah : 

1. Pendataan Penduduk adalah Pencatatan Identitas yang diperlukan sesuai 

dengan KTP atau SIM yang berlaku 

 
 

2. Register Penduduk adalah untuk mencatat status masa aktif penduduk 

sementara yang berlaku. Register Penduduk harus dilakukan secara berkala 

sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. 

Tahapan prosesnya adalah sebagai berikut : 

Cari penduduk yang telah terdaftar. Bisa semua kreteria, bisa di filter hanya 

penduduk yang aktif atau yang sudah kadaluarsa masa aktifnya. 

Kalau penduduk tersebut belum pernah di register tekan tombol “belum di 

register” 

 

Maka akan tampil daftar penduduk sementara seperti gambar dibawah ini :  

 

Pilih warga yang akan di register, lalu tekan tombol “Register” maka akan tampil 

BoxFrame seperti gambar di bawah ini: 
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Ada 3 warga yang menggambarkan penduduk sementara itu berasal sesuai pada 

pendataan warga sementara yaitu Dalam Provinsi, Luar Provinsi, atau Luar Negeri 

3. Laporan Kipem 

 
 

 

 

 

Masa berlaku awal secara default selama 

6 bulan dan dapat dirubah. Perubahan 

tersebut dapat ditetapkan secara default 

atau hanya bersifat saat itu saja 

Klik Register untuk meregrestrasi. Dan 

hasilnya akan terdapat dalam daftar. 

Bila ingin di cetak. Pilihlah salah satu dari 

daftar register tersebut lalu tekan tombol 

“Cetak” maka akan tampil gambar seperti 

di bawah ini : 



BUKU PANDUAN OPRASIONAL PAMADE 
 

 Page 54 
 

PELAPORAN 1 

 

 
 

Form laporan berfungsi menampilkan laporan dari hasil pendataan yang telah 

dilakukan diantaranya meliputi jumlah penduduk, detail penduduk berdasarkan 

wilayah, detail penduduk berdasarkan usia dan pendidikan, detail penduduk 

berdasarkan hak pilih, detail penduduk berdasarkan usia dan nikah, jumlah 

penghasilan penduduk perbulan, kepemilikan produksi, penggunaan air bersih, 

keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan, kepemilikan aset masyarakat dan 

tingkat kesehatan mamasyarakat dan lainnya. Adapun tampilan Form Laporan adalah 

sebagai berikut : 

 

Bagan Sebelah Kiri merupakan table menu, pilih salah satu record menu. Setelah 

dipilih tekah tombol menu yang diatas table.  

Nomo urut dan nama menu dapat dirubah dengan cara Klik tombal  maka akan 

tampil fram seperti gambar di bawah ini 
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Klik “Koreksi” alau klik menu yang akan di rubah, lalu klik “Simpan”. 

Salah satu bentuk dari laporan tersebut contohnya adalah “Rekap Warga 

Berdasarkan Wilayah” adalah sebagai berikut : 

 

Adapun system pelaporan dalam bentuk Crystal Report dapat dilihat pada Laporan 

data wilayah, data aparat, dan data Masyarakat. Contoh laporan tersebut dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

 

PELAPORAN 2 
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Pelaporan 2 merupakan penambahan menu Pelaporan yang berkisar pada pelaporan 

Bantuan sosial, Imunisasi, Peserta Akseptor KB, dan Mutasi Warga 

Pada menu ini juga tersedia data Master nya untuk penambahan variabel-variabel 

seperti pelaporan di atas. 

 
 

BACKUP DAN RESTORED DATA 

 

 
 

Sebelum Backup data, masukkan alamat file yang akan di backup dan tekan tombol 

“Save” 
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File Backup berbentuk file Access dengan nama file “KodeDesa”-“NamaDesa”-

“WaktuBackup”. Sebagai contoh : 32023205Sukajaya20180627.mdb 

 

 
 

Pilih dahulu file backup yang akan di Restored. Lalu tekan tombol “Restored” 

 

Saran : 

Lakukan Backup data secara Rutin, tergantung banyaknya aktivitas yang dilakukan. 

Bisa setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. 

  



BUKU PANDUAN OPRASIONAL PAMADE 
 

 Page 58 
 

ISTILAH-ISTILAH 
Ada beberapa istilah yang akan dipakai dalam buku ini yang sebaiknya dimengerti 

oleh pemakai PAMADE. 

 Double-Clkick (klik ganda) 

Menekan tombol mouse sebelah kiri sebanyak dua kali berturut-turut dengan 

jeda waktu yang tidak terlalu lama. Tindakan ini biasana digunakan untuk 

menjalankan (execution) suatu file program atau untuk melakukan dua 

proses sekaligus, misalnya : dalam suatu browse record database pemakai 

ingin memilih suatu record (proses pertama) sekaligus mengambil isian 

redord tersebut untuk ditayangkan pada Windows Form (proses keuda), 

maka pemakai hanya cukup melakukan double-click pada record yang 

diinginkan tersebut 

 Single-Click (klik) 

Menekan tombol mouse sebelah kiri sebanyak satu kali. Tindakan ini 

digunakan untuk melakukan proses tertentu. Single-click dapat diidentikkan 

dengan menekan tombol Enter. Pada keyboard, hanya saja tombol Enter baru 

dapat berfungsi manakala tombol yang akan diproses sudah dalam keadaan 

terpilih (fokus), sedangkan sengle-click dapat bergerak lebih dinamik karena 

mengikuti mouse-cursor. 

 Right-Click (klik kanan) 

Menekan tombol mouse sebelah kanan sebanyak satu kali. Dalam windows 

tindakan ini dilakukan bila pemakai ingin mengetahui properties suatu object. 

Misalnya: bila pemakai melakukan right-click pada title-bar suatu form (menu 

utama), maka akan tambil properties yang dimiliki form tersebut, diantaranya 

Restored, Move, Sizi, Minimize, Mazimize, dan Close. Demikian pula kalau 

pemakai melakukan right-click pada list-box (daftar record) suatu browse, 

maka akan terlihat properties yang dimiliki oleh browse tersebut, diantaranya, 

Tambah, Koreksi, Hapus. 

 Hold-Left/Hold-Right 

Menekan tombol mouse sebelah kiri atau kanan dan menahannya terus 

sampai proses yang diinginkan selesai dilakukan. Tindakan ini biasanya 

digunakan bila pemakai ingin merubah ukuran/size suatu window, ingin 

memperlebar/mempersempit kolom suatu browse. Hold-left juga dapat 

digunakan bila pemakai ingin memblock isian suatu item/field yang akan 

diubah dengan isian yang baru tanpa harus menghapus isian lama terlebih 

dahulu. 

 


