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Mengenal “Aplikasi Database Warga”
A plikasi Database Warga adalah sebuah program aplikasi untuk
merekam data warga di lingkungan RT.
Program aplikasi ini dibuat dengan Microsoft Access --untuk
menggantikan file Excel yang umumnya dibuat oleh rekan-rekan
pengurus RT. Dengan cara ini, input data warga menjadi lebih
mudah, data lebih rapi terorganisir dalam database, filter dan
pencarian data lebih mudah, serta penampilan informasi menjadi
lebih informatif.

Apakah Aplikasi Database Warga harus diinstal?
Tidak perlu. Aplikasi ini hanya terdiri dari file program , file
database dan beberapa file lain yang diperlukan, yaitu file Config
untuk menyimpan pengaturan yang anda lakukan, file Master
yang berisi data-data Master yang disediakan oleh program, dan
beberapa file gambar untuk tampilan program. Semua file ditaruh
di dalam sebuah folder bernama dbWarga (bisa juga bernama
lain). Anda cukup membawa folder dbWarga ini dalam flash disk
(atau menaruhnya dalam hard disk Laptop/ komputer), dan
membukanya seperti file Excel. Bedanya, anda memerlukan
software A ccess, bukan Excel, dan file program akan otomatis
berjalan untuk anda gunakan.

Di mana mendapatkannya?
Download di http://dbWarga.RumahAccess.com
2

Apakah berbayar?
Tidak. Anda bisa menggunakannya secara GRATIS, full version,
selamanya.
Namun ada beberapa fitur “pesanan” yang ditambahkan, dimana
untuk menggunakannya anda harus membeli “Kode Premium”.
Tetapi fitur ini opsional, tidak harus digunakan.

Bagaimana menggunakannya?
Ayo, ikuti pembahasan berikut ini.
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Spesifikasi Aplikasi Database Warga
Sebelum terlalu jauh, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui
terlebih dahulu.
1. Aplikasi Database Warga hanya dapat dijalankan pada
kom puter/Laptop

karena

membutuhkan

sistem

operasi

Windows (tidak bisa dijalankan pada Android atau Linux,
misalnya).
2. Diperlukan software Microsoft A ccess 2010 atau yang lebih
baru untuk menjalankan Aplikasi Database Warga. Kalau anda
tidak punya Access, bisa menginstal Access versi Runtim e
yang gratis.


Microsoft Access 2010 hanya bisa menjalankan Aplikasi
Database Warga versi 32 bit



Microsoft Access 2013 atau yang lebih baru bisa
menjalankan aplikasi versi 32 bit atau 64 bit

(tergantung versi bit Microsoft Office yang terinstal).
(Jika anda menggunakan Access 2010 dan mengalami problem,
disarankan anda menggunakan Access 2013).
3. Spesifikasi komputer tidak disyaratkan khusus, asal bisa
menjalan Access versi 2010 atau yang lebih baru. Tentu
semakin tinggi processor dan/atau semakin besar RAM akan
semakin baik (semakin cepat).
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Memasang Program
Lho, katanya nggak perlu diinstal…
Iya benar. Kalau instal itu kita menjalankan program installer atau
program setup, dimana program tersebut yang akan memasang
aplikasi di komputer anda.
Untuk Aplikasi Database Warga, anda bisa memasangnya sendiri.
Hal ini penting agar anda bisa juga menjalankannya pada
komputer yang lain. Caranya adalah sebagai berikut:
1. Download file program dari website.
Anda akan mendapatkan sebuah file yang bernama (misalnya)
dbwarga_ rt_ 20 5. zip

(nama file yang didownload bisa

berbeda, tergantung peruntukan dan versinya).
File contoh di atas artinya: dbWarga untuk RT versi 2.05.
2. Copy file yang didownload lalu taruh di folder dimana Aplikasi
Database Warga ingin dipasang (misal di folder Docum ents ).
Anda tidak perlu membuat folder dbWarga.
3. Double-click file hasil download untuk membukanya (anda
membutuhkan software seperti WinZip, WinRAR, atau 7zip
untuk membuka file Zip).
4. Tarik keluar folder dbWarga yang ada dalam file ZIP lalu
letakkan/jatuhkan dalam folder (di luar file Zip).
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Gambar-1. Menarik folder dbWarga keluar dari file Zip
Proses di atas hanyalah mengekstrak file/folder yang dikandung
oleh file Zip. Tentu saja anda bisa melakukannya dengan cara lain
yang biasa anda lakukan.
S elesai. Hanya itu saja proses pemasangan Aplikasi Database
Warga.
Anda kemudian bisa juga mengcopy atau memindahkan folder
dbWarga ke tempat lain jika perlu.
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Memeriksa Microsoft Access
Software Microsoft Access mungkin sudah tersedia di komputer
anda jika terdapat Microsoft Office (selain HOME Edition).
Untuk mengetahuinya, anda bisa mencoba menjalankannya. Tekan
tombol Windows pada keyboard, atau klik logo Windows pada
Taskbar (jalankan menu S tart), lalu ketik “Access” (tanpa tanda
petik). Jika Access
menjalankannya.

muncul

dalam

pencarian,

klik

Klik “Open Other Files”, lalu klik “Account”.

Gambar-2. Memeriksa versi Access (2013)
Untuk mengetahui versi bit Access, klik “About Access”.
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untuk

Gambar-3. Versi bit Access 2013

Saya tidak punya Microsoft Access
Jangan kuatir. Jika anda tidak mempunyai software MS Access,
atau mempunyai Access versi yang lama, Anda bisa mendownload
versi Runtime-nya di situs dbWarga:
http://dbWarga.RumahAccess.com
Klik menu “A ccess Runtim e”.

Gambar-4. Mendownload Access Runtime
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Perhatikan instruksi pada website tersebut, karena anda hanya bisa
menginstal Access Runtime dalam versi bit yang sama dengan
Microsoft Office yang sudah terinstal pada komputer anda.
PERHATIAN: jika anda menggunakan Access versi Runtime, anda
tidak bisa menjalankan Access tersebut secara langsung. Access
Runtime akan dijalankan otomatis jika anda menjalankan program
aplikasi.
PERHA TIA N: jika anda memiliki Access 2010 namun muncul
error ketika menjalankan aplikasi dbWarga, disarankan anda
menggunakan A ccess 20 1 3 (full version atau Runtime version).
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Menjalankan Program Security
Setelah Access tersedia pada komputer --sebelum anda
menjalankan program aplikasi-- anda perlu menjalankan “program
security” yang telah disediakan terlebih dahulu.

Gambar-5. Isi folder dbWarga (contoh versi 2.02)
Double-click program security yang sesuai dengan versi Access
anda:
File S ecurity_ 20 1 0 . exe  untuk Access 2010
File S ecurity_ 20 1 3 . exe  untuk Access 2013
File S ecurity_ 20 1 6 . exe  untuk Access 2016 ke atas
Program security ini akan mendaftarkan lokasi Aplikasi Database
Warga sebagai lokasi yang aman sehingga program dapat berjalan.
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Jika tidak, mungkin program tidak dapat dijalankan atau muncul
pesan keamanan dari Access.
Program security akan berjalan dengan sangat cepat, lalu muncul
pesan jika sudah selesai. Klik tombol “OK” untuk menutupnya.

Gambar-6. Pesan dari program security
PERHATIAN: Program security cukup dijalankan satu kali, namun
jika anda memindahkan lokasi folder program, anda harus
menjalankan program security kembali (misalnya jika anda
menjalankan Aplikasi Database Warga pada komputer yang lain).
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Menyiapkan File Database
File database yang datang bersama program bernama:
DA TA _ RT_ 0 7_ RW_ 1 2. accde
Ubahlah nam a file ini sesuai dengan RT dan RW anda.
Untuk daerah Lombok (yang saya ketahui) dimana “RW” disebut
“Lingkungan”, atau di Bali yang disebut “Banjar” atau di Bantul
disebut “Dukuh”, mungkin bisa menggunakan nama file seperti ini:
DA TA _ RT_ 0 1 _ Pagutan. accde
Artinya file data untuk RT 0 1 lingkungan Pagutan.
Sebenarnya nama file ini boleh apa saja, namun sebaiknya
mengikuti pola tertentu agar mudah dikenali, terutama jika nanti
“dikumpulkan” untuk menjadi data tingkat RW / Dukuh /
Lingkungan / Banjar.
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Menjalankan Aplikasi Database Warga
Untuk menjalankan program Aplikasi Database Warga cukup
mudah, tinggal double-click file:
Program RT_ 20 4 _ 1 0 3 2. accde  untuk Access 2010 (32 bit)
Program RT_ 20 4 _ 1 3 3 2. accde  untuk Access 2013 (32 bit)
Program RT_ 20 4 _ 1 3 64 . accde  untuk Access 2013 (64 bit)
Program otomatis akan menjalankan Access (baik yang full version
maupun yang Runtime).
CATATAN: jika di dalam komputer anda ada beberapa versi
Access, jika double-click justru menjalankan Access yang tidak
sesuai, anda bisa mengklik-kanan file program lalu memilih “Open
With”. Tentukan software Access yang ingin digunakan.
CATATAN: file program untuk Access 2013 juga berlaku untuk
Access 2016 atau yang baru.
Ketika anda menjalankan aplikasi dbWarga, kemungkinan muncul
pesan keamanan dari Access, seperti:
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Gambar-7. Pesan keamanan dari Access
Klik “Open” untuk menjalankan program.
Jika muncul pesan keamanan berupa garis kuning di bagian atas
layar Access, klik “Enable”.
Jika semua sudah berjalan dengan baik/normal, akan muncul
tampilan Aplikasi Database Warga sebagai berikut:
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Gambar-8. Tampilan Aplikasi Database Warga (contoh)
Klik teks m erah di layar untuk m asuk / m enam pilkan m enu.
Jika tampilan di komputer anda ada Ribbon-nya, anda bisa
mendouble-click “Menu” untuk menutupnya (agar ruang layar
program lebih luas). Anda bisa menampilkan Ribbon ini kembali
dengan double-click “Menu” lagi.
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Gambar-9. Tampilan Layar Utama (contoh)

Menjalankan Menu
Menu program berada di sebelah kiri. Untuk menjalankan menu,
double-click pada menu tersebut.
Jika anda mendouble-click pada “menu heading” maka akan
menampilkan menu di bawah heading tersebut. Double-click
heading kembali akan menutup menu di bawahnya.
Untuk menampilkan semua menu, double-click bidang kosong
dalam kotak menu, atau double-click nama RT di atas menu.
Navigasi menu bisa juga dilakukan dengan keyboard (tekan tombol
panah). Tekan Enter pada menu untuk menjalankannya.
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Mengatur Konfigurasi Program
Konfigurasi Program digunakan untuk menentukan RT-RW
(Lingkungan/Banjar) dan Desa/Kelurahan, termasuk me-nentukan
nama file database yang digunakan, serta opsi-opsi untuk tampilan
program.
Jika anda baru menjalankan Aplikasi Database Warga,
kemungkinan file database belum terkoneksi, sehingga anda tidak
bisa menjalankan menu yang membutuhkan database. Untuk itu
perlu mengatur Konfigurasi Program.

Gambar-10. Konfigurasi Program
Berikut ini penjelasan untuk mengatur konfigurasi program:
17



Untuk memilih Desa/Kelurahan, pilih Propinsi terlebih dahulu,
lalu pilih Kabupaten/Kota, lalu pilih Kecamatan.
Daftar Desa/Kelurahan yang tersedia adalah yang telah
didukung. Jika anda tidak menemukan nama desa/ kelurahan
anda, maka anda harus melakukan Request. Klik tombol
REQUEST dan ikuti instruksi yang muncul.
PERHATIAN: Proses Request membutuhkan waktu. Anda tetap
bisa menggunakan program walaupun nama desa/ kelurahan
belum sesuai.



Tentukan RT dan RW (atau Lingkungan/Banjar). Perhatikan
petunjuk yang ada di layar program.



Isi nama “lokasi” RT (lihat contoh). Masukkan pula alamat
sekretariat. Kedua data ini akan digunakan pada Kop Surat.



Pengaturan selanjutnya adalah menentukan file gambar untuk
nama desa/kelurahan, gambar untuk tampilan program, serta
gambar untuk Kop Surat.
Untuk saat pertama menggunakan program, mungkin
sebaiknya anda menggunakan pengaturan yang ada dulu. Anda
bisa mengubah Konfigurasi Program jika sudah perlu.
File gambar yang digunakan di sini berada dalam folder
Im ages\ di bawah folder program. Anda bisa melihat file-file
gambar tersebut dan menggunakannya sebagai contoh untuk
membuat file gambar anda sendiri. Jika anda kurang bisa
membuat file gambar, anda perlu meminta bantuan orang lain.
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Gambar-11. Mengatur file gambar dan database


Selanjutnya adalah menentukan file database yang digunakan.
Pastikan nama file telah sama dengan nama yang anda ubah,
atau klik tombol
untuk menunjuk file yang dimaksud.
PERHATIAN: File database harus berada dalam folder program.
Aplikasi Database Warga ini tidak menunjang pemakaian
secara multiuser, tetapi hanya single user (stand alone).
CATATAN: Jika tombol
nama file secara manual.



tidak bekerja, anda bisa mengetik

Selanjutnya adalah opsi “Fitur Premium”. Opsi ini disediakan
bagi pemakai yang sudah memesannya, sehingga dikenakan
charge.
Anda bisa menampilkan item-item yang ada dalam Fitur
Premium, namun jika ingin menggunakannya, anda harus
membeli Kode Premium untuk mengaktifkannya.

19

Gambar-12. Menampilkan Fitur Premium


Setelah mengatur konfigurasi, klik tombol untuk menutup
Konfigurasi Program, lalu tutup aplikasi dan jalankan kembali
(restart).
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Mengimport Data
Mengimport Data Dari Program Lama
Fasilitas ini disediakan untuk pemakai ProgramRT yang lama
(sebelum versi 2).
Jika pada program yang lama tidak ada data, atau hanya ada
sedikit data, mungkin sebaiknya anda memasukkan data langsung
pada program baru (tidak perlu mengimport).
PERHATIAN: Import Data ini tidak ada hubungan dengan daftar
desa/kelurahan
yang sudah
didukung,
karena semua
desa/kelurahan yang sudah didukung tersebut telah tersedia di
program baru.
Langkah-langkah mengimport data dari program lama:
1. Jalankan menu “Import Dari Program Lama”.
2. Klik tombol
untuk memilih file data dari program lama.
3. Klik tombol “Import”.
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Gambar-13. Import data dari program lama
PERHATIAN:


Program tidak mengindikasi RT-RW pada file data yang
diimport, semua data akan diimport dan dimasukkan ke dalam
RT-RW program baru (sesuai Konfigurasi).



Anda bisa menghapus data yang diimport jika ternyata salah.



Anda tidak bisa mengimport data yang sama lebih dari sekali,
karena program menggunakan No. KK dan NIK sebagai kunci
primer (tidak boleh duplikat).



Pada program lama tidak dikenal No. KK, tetapi ada ID yang
diciptakan program. ID ini akan dijadikan No. KK pada program
baru. Ubahlah data ID ini dengan No. KK yang sebenarnya.

Mengimport Data Dari Excel
Jika anda mempunyai data warga yang disimpan dalam file Excel,
anda bisa mengimportnya ke dalam program sehingga tidak perlu
menginput satu per satu.
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Namun demikian, data yang bisa diimport adalah yang memenuhi
format database. Kami telah menyediakan dua buah file Excel
dimana anda bisa memasukkan data ke dalam file tersebut,
misalnya dengan cara copy-paste atau link. Aplikasi Database
Warga hanya bisa mengimport data dari kedua file yang telah
disediakan tersebut.

Gambar-14. File Excel untuk import data

Gambar-15. Format file Daftar KK
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Gambar-16. Sheet “Keterangan”
Langkah-langkah mengimport data dari Excel:
1. Masukkan

data

KK

(Kartu

Keluarga)

pada

file

Daftar_ KK. xlsx.


Ikuti petunjuk dan keterangan pada sheet Keterangan.



Anda bisa copy-paste data dari file Excel anda sendiri, atau
di-link.



Anda bisa saja menambahkan sheet data asli milik anda
ke dalam file yang disediakan (untuk memudahkan link
atau Lookup), asalkan sheet data yang diimport ada pada
urutan pertama.
Perhatian: data yang akan diimport harus “bersih”. Data
tanggal harus dalam format Date, BUKAN teks! Kode harus
sama seperti yang diberikan (jangan diubah atau ditambah
sendiri karena tidak akan dikenal oleh program).
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2. Masukkan data warga (anggota keluarga) ke dalam file
Daftar_ Warga. xlsx.


Ikuti petunjuk dan keterangan pada sheet Keterangan.



Perhatikan No. KK yang digunakan harus sama dengan No.
KK pada file Daftar_ KK. xlsx karena akan dijadikan kunci
penghubung kedua data.



“Bersihkan” data sebelum proses import, misalnya dengan
menghapus angka 0 atau - yang muncul akibat link /
lookup.
3. Tutup file Excel yang akan diimport untuk memastikan data
sudah tersimpan.
PERHATIAN: File yang akan diimport harus berada dalam
folder program (dbWarga).
4. Pada program aplikasi, double-click menu “Import Dari Excel”.

Gambar-17. Import data dari Excel
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5. Klik tombol “Import”. Jika data “bersih” maka proses import
akan berlangsung cepat dan lancar.
CATATAN: anda boleh melakukan import secara bertahap (tidak
harus sekaligus), asalkan data yang sudah pernah diimport tidak
diimport lagi (kunci No. KK pada Daftar KK, dan NIK pada Daftar
Warga tidak boleh duplikat). Jika terjadi duplikat, maka data tidak
bisa diimport.
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Daftar KK / Keluarga
Menu “Daftar KK / Keluarga” disediakan untuk memasukkan data
KK (Kartu Keluarga) atau untuk menampilkan data yang sudah
ada.

Gambar-18. Daftar KK / Keluarga
Petunjuk mengelola data:


Anda bisa melakukan filter data atau melakukan pencarian
dengan fasilitas yang disediakan di bagian atas. Klik tombol
“Go” untuk melaksanakan filter/ pencarian.



Pencarian bisa dengan potongan teks dari berbagai kolom data
teks.
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Untuk menampilkan semua data, kosongkan field kriteria
filter/pencarian, lalu klik “Go”.
Double-click field kriteria filter / pencarian untuk
mengosongkan/ menghapus isinya.



Untuk menginput data baru, klik tombol “Baru”.



Untuk mengedit data yang sudah ada, pilih record data yang
ingin diedit dalam tabel (Datasheet), lalu klik tombol “Edit”.



Untuk menghapus sebuah record, pilih record tersebut dalam
Datasheet, lalu klik tombol “Hapus”.



Untuk mencetak data yang ada dalam Datasheet, klik tombol
“Cetak”. Anda bisa memfilter data terlebih dahulu sebelum
melakukan pencetakan.



Anda bisa memfilter data dalam Datasheet dengan tombol
panah pada judul kolom (column header), seperti pada Excel,
namun filter ini akan diabaikan ketika data dicetak.



Anda bisa mengubah urutan data (sort) dengan klik kanan
pada kolom yang ingin dijadikan kunci pengurutan (pilih menu
yang sesuai). Urutan data ini tidak permanen dan akan
dikembalikan ke urutan default jika anda menutup modul atau
mengklik tombol “Go”.



Anda bisa mengubah urutan kolom pada Datasheet dengan
cara: klik lalu tarik judul kolom ke posisi yang diinginkan.
Posisi kolom ini tidak permanen dan akan dikembalikan ke
posisi default jika anda menutup modul.



Anda bisa membesar-kecilkan ukuran kolom, namun tidak
permanen (akan dikembalikan ke ukuran default setelah modul
ditutup).
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Anda bisa melakukan pencarian dalam Datasheet dengan
fasilitas Find (Ctrl+F). Dalam keadaan MODE Edit aktif, anda
bisa melakukan Find & Replace (Ctrl+H).



Untuk mengedit data secara langsung dalam Datasheet,
aktifkan MODE Edit (terletak di bagian kanan-atas).
Dalam keadaan Mode Edit aktif, anda bisa menambahkan
record baru (di baris kosong paling bawah. Letak record ini
otomatis akan terurut setelah klik “Go”, atau menutup modul).
Dalam keadaan Mode Edit aktif, anda bisa menghapus banyak
record sekaligus. Caranya, klik record-selector (kotak kecil di
ujung kiri baris) lalu seret mouse (drag) ke record lain untuk
memilihnya. Untuk menghapus record yang terseleksi, tekan
“Delete” pada keyboard.



Dalam keadaan Mode Edit aktif, anda bisa mempaste data dari
Excel (yang sudah dicopy). Syaratnya: urutan kolom harus
sama persis, dan tidak ada kolom yang disembunyikan di
antara kolom yang dicopy pada Excel.
PERHATIAN: untuk kolom seperti “Status Rumah” dimana
tersedia pilihan data, teks data yang dicopy harus sama dengan
data dalam pilihan (tidak menggunakan kode).



Kolom bertanda * (asterik) tidak bisa diubah karena hasil
lookup dari tempat lain.



Klik tanda [+] di ujung kiri record untuk membuka daftar
anggota keluarga.
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Gambar-19. Menampilkan daftar anggota keluarga
Berikut ini adalah petunjuk memasukkan data KK (Kartu Keluarga)
dan anggota keluarga:


Klik tombol “Baru” untuk menginput KK baru. Muncul form
KK kosong. Isi data seperti contoh sebagai berikut:
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Gambar-20. Memasukkan data KK / Keluarga


Isi No. KK dengan No. KK asli, atau yang dibuat sendiri
meniru No. KK asli (jika KK asli tidak ada).



A lam at adalah alamat tempat tinggal sekarang (boleh tidak
sama dengan alamat dalam KK asli).



Pilih S tatus Rum ah.



Isi Telepon yang bisa dihubungi (No. Telp rumah / PSTN, atau
No. HP Kepala Keluarga).



Pilih S um ber Data yang dimasukkan, apakah dari KK atau
dari Form Data Warga, atau yang lainnya.



Field KK Dikeluarkan Tgl disediakan untuk menampung
tanggal yang tercantum pada KK asli.



Tandai S tatus KK jika KK berasal dari Desa / Kelurahan lain
(kalau masih dalam satu desa/kelurahan tidak perlu ditandai).
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Tandai Dom isili apakah KK/Keluarga ini sudah pindah ke
tempat lain (tidak lagi tinggal di RT kita). Isi tanggal pindah
(jika diketahui) atau perkiraannya, serta isi alamat pindahnya
ke mana (sebagai informasi).



Field Catatan digunakan untuk memberi catatan tertentu
pada KK/Keluarga yang bersangkutan (jika ada), atau bisa juga
digunakan untuk kunci/keyword pencarian atau filter, misal
“Bansos Covid-19”. Nanti kita bisa menampilkan keluarga yang
mendapat “Bansos Covid-19” saja. Field “Catatan” ini bisa diisi
banyak keyword, maksimum 255 characters.

Memasukkan Data Anggota Keluarga
Selanjutnya isi data anggota keluarga. Kolom-kolom pada data
anggota keluarga ini umumnya dapat dipahami (sehingga tidak
perlu dijelaskan satu per satu).
Beberapa kolom yang perlu diberi penjelasan adalah:


“Hub Kelg.” Adalah hubungan KK (Kepala Keluarga) dengan
anggota keluarga. Salah seorang (umumnya suami) dipilih
sebagai Kepala Keluarga (KK). Kepala Keluarga ini yang akan
dicantumkan pada Daftar KK (otomatis dilakukan oleh
program).



Kolom “A da Dalam KK” ditandai jika anggota keluarga
tersebut ada/tercantum dalam KK asli. Anda boleh
memasukkan/menambah anggota keluarga yang memang
tinggal bersama keluarga tersebut walaupun tidak tercantum
dalam KK asli. Ingat, kita mendata warga yang REAL tinggal
di lingkungan kita, bukan menduplikasi data resmi dalam KK.
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Kolom

“Pindah”

ditandai

jika

anggota

keluarga

yang

tercantum dalam KK tersebut sudah pindah (tidak tinggal di
lingkungan kita lagi), misalnya karena sudah menikah (namun
masih tercantum dalam KK), tinggal di tempat lain karena
kuliah (kost) dan jarang pulang, dan sebagainya. Tujuan data
ini adalah agar kita mengetahui jumlah warga yang benarbenar ada di lingkungan kita. Jika nanti yang bersangkutan
kembali tinggal di lingkungan kita lagi, tanda “Pindah” bisa
dihapus.


Kolom “Meninggal” ditandai jika anggota keluarga tersebut
sudah meninggal, namun masih ada dalam KK (tidak ingin
dihapus datanya, sebagai history). Data warga yang sudah
pindah dan m eninggal tidak masuk dalam perhitungan
jumlah warga.
PERHATIAN: Jika KK/Keluarga sudah ditandai “Pindah”, kita
tidak perlu lagi menandai “Pindah” pada setiap anggota
keluarganya, karena otomatis akan dianggap pindah semua.



Jika anda merasa kurang leluasa dalam menginput data
keluarga, besarkan form dengan menyeret pinggirnya (border)
 Resize.



Anda bisa juga mendouble-click Record S elector data
anggota keluarga untuk menampilkannya dalam Form Data
Warga.
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Gambar--21. Form Data Warga


Pada Form Data Warga ini anda bahkan bisa menambah-kan
foto warga yang bersangkutan jika perlu. Caranya: double-click
bidang foto untuk menampilkan “Attachment Manager”, lalu
tambahkan foto warga.

Kembali ke Form “Data Keluarga”, anda bisa mencetak data dalam
bentuk yang mirip Kartu Keluarga. Klik tombol “Cetak” (fitur ini
mulai tersedia di versi 2.05), maka akan muncul printout seperti
berikut ini:
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Gambar-22. Contoh hasil cetakan Data Keluarga
Kembali ke modul KK/Keluarga. Di sini anda bisa mencetak Daftar
KK (Kepala Keluarga). Hasilnya tampak sebagai berikut:
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Gambar-23. Hasil Cetak Daftar KK (Kepala Keluarga)
Di sini anda bisa melakukan pencetakan ke printer atau
menyimpannya dalam format PDF.
PERHATIAN: Jika tampilan Print Preview tidak tampak, periksa
printer default di Windows anda.
Untuk diketahui, semua printout pada Aplikasi Database Warga
menggunakan setting kertas A4.
Jika format printout tidak sesuai dengan kebutuhan anda
(tentunya banyak kebutuhan yang terkait dengan Daftar KK), anda
bisa mengcopy data untuk diformat dengan Excel. Caranya:
1. Tentukan filter (termasuk menggunakan pencarian) sehingga
data yang ingin anda copy sudah tersedia dalam Datasheet.
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2. Klik pada Datasheet lalu tekan Ctrl+A untuk menyeleksi
seluruh record.
3. Tekan Ctrl+C untuk mengcopy data.
4. Buka file Excel, lalu tekan Ctrl+V untuk mempaste data.
***
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Daftar Warga
Jika “Daftar KK” memuat seluruh data KK (Kartu Keluarga), maka
“Daftar Warga” memuat seluruh data warga.
Data warga ini bisa diinput tersendiri atau diinput ketika menginput
KK (anggota keluarga). Warga adalah seluruh anggota keluarga
dalam KK di lingkungan RT kita.
Data anggota keluarga yang diinput ketika menginput KK otomatis
akan muncul di Daftar Warga.

Gambar-24. Daftar Warga
Tata cara mengelola Data Warga (input, edit, hapus) hampir sama
dengan tata cara mengelola Daftar KK (jadi tidak perlu dijelaskan
panjang-lebar lagi).
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Beberapa hal yang perlu diberi penjelasan adalah:


Jika anda mendouble-click Record Selector Data Warga, maka
akan muncul form KK dari warga tersebut (Data KK bisa diedit
jika Mode Edit telah diaktifkan).



Untuk menampilkan Data Warga dalam bentuk form, pilih
record dalam Datasheet lalu klik tombol “Edit”.



Anda bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data
warga langsung dalam Datasheet, yaitu dengan mengaktifkan
MO DE Edit.



Jika anda menambahkan data warga secara langsung pada
Datasheet, kolom A lam at dan No. KK hanya bisa dipilih.
Anda harus menambahkan data KK terlebih dahulu agar
muncul sebagai pilihan di sini, atau bisa menambahkannya
kemudian (edit data warga kembali).

Adapun hasil printout Data Warga adalah sebagai berikut:

39

Gambar-25. Printout Daftar Warga
Demikianlah tata cara menginput dan mengelola data warga
menggunakan Aplikasi Database Warga. Untuk menu-menu yang
lain hanya bersifat informasi saja yang didasarkan pada Daftar KK
dan Data Warga.
***
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Informasi / Statistika
Menu ini digunakan untuk menampilkan informasi/statistik
berdasarkan data warga. Perhitungan dilakukan otomatis
berdasarkan seluruh data yang ada (yang aktif atau tidak pindah
dan meninggal).

Gambar-26. Tampilan Informasi/Statistika Warga
Jika anda ingin memanfaatkan data ini, anda bisa melakukan
copy-paste ke Excel.
Mulai versi 2.05, Informatika Statistika ini bisa dicetak (atau
disimpan dalam file PDF).
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Mengganti Gambar Nama Desa/Kelurahan
Nama Desa Cileungsi Kidul yang anda lihat di layar program
berasal dari sebuah file gambar.

Gambar-26. Gambar Nama Desa/Kelurahan
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Anda perlu membuat gambar sendiri untuk nama desa/ kelurahan
anda. Harap mengikuti contoh, terutama dimensi (ukurannya).
Tidak perlu terlalu persis karena akan di-zoom sehingga
menempati ruang yang disediakan.
Contoh:

Untuk Font dan warna terserah anda, yang penting:


Tampak jelas di atas gambar background.



Transparent (ini yang harus).

Setelah gambarnya jadi (nama file boleh apa saja), file tersebut
ditaruh dalam folder Im ages (di bawah folder program), lalu pada
Konfigurasi Program didaftarkan.

Gambar-27. Memasang Gambar Nama Desa/Kelurahan
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Memasang Gambar Kop Surat
Kop Surat yang disediakan program hanya berupa teks yang
umum dipakai.

Jika anda membuat gambar Kop Surat seperti ini:

Hasilnya akan menjadi seperti ini:

Gambar-28. Tampilan Kop Surat

Anda bisa memasang gambar Kop Surat di Konfigurasi Program.
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Gambar-29. Memasang Gambar Kop Surat
Jika anda tidak memasang gambar untuk Kop Surat, program
otomatis menggunakan kop dalam bentuk teks, yang anda
masukkan di Konfigurasi Program seperti ini:

Gambar-30. Teks yang digunakan sebagai Kop Surat
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Mekanisme REQUEST
Jika nama desa/kelurahan anda tidak tersedia dalam pilihan pada
Konfigurasi Program, anda harus melakukan “Request” kepada
admin untuk menambahkannya.
Mekanisme Request ini berfungsi agar kami tahu desa/ kelurahan
mana saja yang sudah menggunakan program, atau paling tidak
yang sudah “request” menyatakan keinginannya untuk
menggunakan program Aplikasi Database Warga.
Mekanisme Request pada program versi 2 sudah disederhanakan
(dibandingkan mekanisme request pada versi sebelumnya),
sehingga pemakai tidak perlu menunggu lama untuk bisa
menggunakan program.
Pada program versi 2 ini, pemakai tetap bisa menggunakan
program walaupun nama desa/kelurahannya masih belum sesuai.
Nama desa/kelurahan bisa dipilih kemudian dan tidak
mempengaruhi data seperti pada program versi sebelumnya.
Untuk melakukan request, klik tombol “REQUEST” pada
Konfigurasi Program. Muncul form REQUEST dimana anda bisa
memilih “Jenis Request”, lalu memilih nama desa/ kelurahan.

46

Gambar-31. Form REQUEST
Hasilnya akan berupa KODE/Teks (lihat langkah 3) yang harus
anda kirimkan ke admin melalui group WhatsApp (anda harus
bergabung dulu ke group WhatsApp, lihat langkah 2).
Admin akan memproses kode yang anda kirim, yaitu
menambahkan desa/kelurahan yang direquest ke dalam file
Master, dan mengirimkan KODE yang perlu anda masukkan di
Form

Request.

Kode

tersebut

akan

menambahkan

desa/kelurahan yang anda request dalam file Master yang ada di
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komputer anda (sehingga anda tidak perlu menunggu update file
Master dari admin).
Jika anda mengirim Request untuk melakukan koreksi kesalahan
nama desa/kelurahan, KODE yang anda masukkan akan
menampilkan prompt dimana anda bisa melakukan koreksi sendiri
(tidak perlu menunggu update file Master dari admin).
Jika anda mengirim Request karena pemekaran, anda harus
menunggu kiriman file Master dari admin. Untuk itu anda akan
dihubungi via WhatsApp.
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Menjalankan Program di Komputer Lain
Berikut ini langkah-langkah yang perlu anda lakukan:
1. Copy folder dbWarga (nama folder sesuai yang anda punya)
ke Flash Disk (file-file di dalamnya ikut semua).
2. Copy folder dbWarga tadi ke komputer dimana anda ingin
menjalankannya (bisa juga menjalankan langsung dari Flash
Disk / Mini Hard Disk).
3. Pastikan di komputer tersebut ada Microsoft A ccess .
4. Buka folder dbWarga, lalu jalankan program security.
File S ecurity_ 20 1 0 . exe 

untuk Access 2010

File S ecurity_ 20 1 3 . exe 

untuk Access 2013

File S ecurity_ 20 1 6. exe 

untuk Access 2016 ke atas

5. Double-click untuk menjalankan program (sesuai bit Microsoft
Access).
Program RT_ 20 4 _ 1 0 3 2. accde  untuk Access 2010 (32 bit)
Program RT_ 20 4 _ 1 3 3 2. accde  untuk Access 2013 atau yang
lebih baru (32 bit)
Program RT_ 20 4 _ 1 3 64 . accde  untuk Access 2013 atau yang
lebih baru (64 bit)

Jika anda tidak mengetahui versi bit Access di komputer
tersebut, jalankan salah satu program. Jika tidak bisa, jalankan
program yang lainnya.
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Menampilkan Fitur Premium
Fitur Premium adalah fitur yang dipesan oleh beberapa pemakai
untuk keperluan administratif. Fitur ini memanfaat-kan data warga,
namun tidak harus digunakan.
Jika anda ingin memanfaatkan Fitur Premium, anda harus
membeli KODE untuk mengaktifkannya.
Untuk menampilkan Fitur Premium, buka Konfigurasi Program
lalu tandai opsi “Tampilkan Fitur Premium”.

Gambar-32. Menampilkan Fitur Premium
Berikut ini sedikit informasi tentang Fitur Premium:
50

Daftar Kendaraan
Fitur ini digunakan untuk merekam daftar kendaraan yang dimiliki
warga.

Gambar-33. Daftar Kendaraan
Kebutuhan merekam data kendaraan ini mungkin untuk
keamanan, atau keperluan lainnya. Daripada menyimpan data pada
file yang terpisah yang mungkin akan tercecer, maka sebaiknya
disatukan dengan Aplikasi Database Warga.
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Surat Pengantar
Fitur ini digunakan untuk membuat S urat Pengantar bagi warga
yang ingin mengurus sesuatu ke kantor Desa/ Kelurahan.

Gambar-34. Surat Pengantar
Umumnya Surat Pengantar menggunakan form yang sudah
dicetak lalu diisi dengan tulis tangan. Mungkin dengan
menggunakan fitur ini menjadi lebih rapi, tidak perlu pengadaan
form cetak, dan tidak repot menyimpan arsip.
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Gambar-35. Membuat Surat Pengantar

Gambar-36. Printout Surat Pengantar
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Surat Keterangan
Fitur ini hampir sama dengan Surat Pengantar, namun digunakan
untuk membuat S urat Keterangan yang diperlukan warga.

Gambar-37. Form Surat Keterangan
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Gambar-38. Printout Surat Keterangan
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Jurnal Kegiatan/Kejadian
Fitur ini digunakan untuk merekam kejadian atau kegiatan yang
terjadi di lingkungan, sebagai “catatan sejarah” (sebagai salinan
dari laporan kejadian / kegiatan yang mungkin disimpan dalam
arsip tetapi sulit/repot untuk dibuka kembali sewaktu-waktu).

Gambar-39. Jurnal Kegiatan/Kejadian
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Gambar-40. Form Catatan Jurnal
Di sini kita bisa menyimpan foto (bisa lebih dari 1, atau bisa juga
dokumen/scancopy) ke dalam database.
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Iuran Warga
Fitur ini digunakan untuk merekam data pembayaran iuran warga,
dimana kita bisa mengetahui jumlah penerimaan iuran per periode
(bulan/tahun), dan mengetahui siapa yang sudah bayar atau
belum/kurang bayar.

Gambar-41. Iuran Warga
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Menggabungkan Data ke Lingkup RW
Untuk bisa menggabungkan data dari RT-RT menjadi data per RW
(Lingkungan/Banjar), anda harus menggunakan Aplikasi Database
Warga Program RW.
Informasinya dapat dilihat di situs:
http://dbWarga.RumahAccess.com

Menghadapi Kesulitan
Bagaimana jika saya menghadapi
pemakaian Aplikasi Database Warga?

kesulitan

di

dalam

Bergabunglah ke “WAG Database Warga” melalui link ini:
http://bit.ly/wag-dbwarga
Group WhatsApp tersebut beranggotakan para pemakai Aplikasi
Database Warga yang bisa saling membantu berdasarkan
pengalaman masing-masing.
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Update Program
Aplikasi Database Warga ini in syaa Allah akan selalu diupdate
sesuai kebutuhan.
Informasi bisa anda peroleh di “WAG Database Warga” atau
melalui situs:
http://dbWarga.RumahAccess.com

Saran dan Masukan
Jika anda memiliki saran dan masukan untuk pengembangan
Aplikasi Database Warga, silahkan sampaikan di “WAG Database
Warga”, atau langsung kirim pesan WhatsApp ke admin: 08226001-7525

Selamat menggunakan, semoga bermanfaat.
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