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I. PANDUAN INSTALL OPENSID 
Install di Windows menggunakan installer 

Untuk rilis-rilis tertentu (lihat di catatan setiap rilis 

di https://github.com/OpenSID/OpenSID/releases), OpenSID menyediakan installer yang 

memudahkan proses menginstall awal OpenSID di Windows. Langkah yang perlu diikuti 

adalah sebagai berikut: 

1. Unduh berkas installer melalui tautan di catatan rilis 

di https://github.com/OpenSID/OpenSID/releases 

2. Yakinkan tidak ada folder opensid di C:/ 

3. Ekstraksi file setup_opensid_[versi].zip 

4. Jalankan installer setup_opensid_[versi].exe ke folder C:/ 

5. Di folder C:/opensid, double-click file xampp-control.exe 

6. Di tampilan Control Panel XAMPP, yakinkan Apache dan MySQL tampil 

dengan warna hijau, yang menunjukkan kedua servis itu sudah jalan 

7. Di browser anda (misalnya Chrome atau Firefox), masukkan 

alamat http://localhost/opensid/index.php/first untuk menampilkan modul web 

SID 

Perlu diperhatikan, data yang tampil berasal dari contoh yang disediakan di rilis 

OpenSID. Data tersebut perlu diganti dengan data untuk desa anda. 

Langkah install mempergunakan unduhan script 

Panduan berikut ini memberi langkah menginstall OpenSID dengan mengunduh script  

OpenSID dari repository di Github. Langkah-langkah di bawah dapat dipakai untuk 

menginstall OpenSID pada sistem operasi Windows, Linux ataupun Apple Mac. 

1. Siapkan server 

2. Unduh script OpenSID 

3. Buat folder desa 

4. Buat database SID 

5. Siapkan file konfigurasi database 

6. Import data awal 

7. Dapatkan Google API key and masukkan ke SID 

1. Siapkan server 

Perangkat lunak yang diperlukan: 

 PHP 5.x, minimal 5.3.7 

PERHATIAN: Saat ini, OpenSID tidak support PHP v7 

Supaya konsisten dengan kebanyakan instalasi SID, dianjurkan memakai: 

 Apache 

 Mysql 5.x 

Umumnya, untuk mudahnya, kebanyakan pengguna SID memakai XAMPP untuk 

menyiapkan server yang dibutuhkan. 

https://github.com/OpenSID/OpenSID/releases
https://github.com/OpenSID/OpenSID/releases
http://localhost/opensid/index.php/first
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MENGINSTAL XAMPP 

Mengunduh XAMPP 

Umumnya, untuk mudahnya, kebanyakan pengguna SID memakai XAMPP untuk 

menyiapkan server yang dibutuhkan. XAMPP untuk operating system anda dapat 

diunduh dari https://www.apachefriends.org/download.html. Seperti gambar 

berikut (Untuk pengguna Windows). 

 

Menginstal XAMPP 

Ikutilah petunjuk berikut untuk menginstall XAMPP. 

a. Klik dua kali XAMPP yang sudah didownload (xampp-win32-5.5.37-0-VC11-

installer.exe), maka akan tampil seperti berikut. lalu pilih Yes. 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/download.html
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b. Selanjutnya Pilih Next. 

 

c. Pilih next lagi. 
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d. selanjutnya pilih lokasi install XAMPP (Disarankan Pilih defaultnya di Drive C 

saja) dan pilih Next Lagi. 

 

e. Pilih Next lagi dan tunggu sampai proses install selesai. 

Setting XAMPP 

Untuk mempermudah supaya Apache dan Mysql jalan secara otomatis pada 

waktu menjalankan XAMPP pengaturannya, klik config > centang Apache dan 

Mysql > Save. Tampak seperti gambar berikut: 
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2. Unduh script OpenSID 

Release OpenSID dapat diunduh dari laman release 

di https://github.com/opensid/opensid/releases. 

Tentunya anda juga bisa saja men-download commit mana saja yang diinginkan 

dari https://github.com/opensid/opensid. 

 

3. Buat folder desa 

Di direktori root di server anda (htdocs kalau memakai XAMPP), disediakan 

folder desa-contoh. Buat folder desa dan copy semua isi desa-contoh ke folder desa. 

Folder desa ini akan dipakai untuk menyimpan semua file yang diubah sesuai 

kebutuhan desa. 

Untuk penjelasan struktur folder desa lihat Folder Desa. 

 

4. Buat Database SID 

Buat database Mysql mempergunakan perangkat phpmyadmin yang tersedia di 

server XAMPP anda. 

Catat nama database, nama user and password yang anda pergunakan. Untuk 

membuat database Mysql. 

 

Membuat Database SID. 

Untuk membuat database SID langkah-langkahnya: 

Buka laman ini terlebih dahulu http://localhost/phpmyadmin/. 

 

 
 

 

 

 

 

https://github.com/opensid/opensid/releases
https://github.com/opensid/opensid
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Folder-Desa
http://localhost/phpmyadmin/
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Selanjutnya buka item Databases terus isi nama databases dan klik create. Tampak 

seperti gambar berikut: 

 

 
5. Siapkan file konfigurasi database 

Di folder desa/config, anda akan temukan file database.php. Ubah file ini dengan 

memasukkan nama database, nama user database dan password yang anda catat di 

langkah buat database SIDdi atas. Tampak seperti gambar berikut: 
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6. Import data awal 

Di folder htdocs ada file contoh_data_awal_[yyyymmdd].sql. File ini berisi data contoh 

untuk aplikasi SID. Import data awal ini ke dalam database anda mempergunakan 

perangkat phpmyadmin yang tersedia di server XAMPP anda. 

Setelah contoh data awal selesai diimport, anda dapat mengakses modul Admin 

di http://localhost/index.php/siteman dengan menggunakan: 

 

    Username: admin 
    Password: sid304 
 

7. Dapatkan Google API Key dan masukkan ke SID 

Perhatian. Di versi v18.06 (Juni 2018), semua peta menggunakan OpenStreetMap, dan 

Google API key tidak diperlukan lagi. 

SID menyediakan berbagai fitur yang memakai fasilitas peta dari Google Maps. Untuk 

mempergunakan fasilitas Google tersebut, Google mengharuskan pemakai memiliki 

Google API Key. 

Sebagai contoh, widget Lokasi Kantor Desa di sidebar modul web tidak akan 

menampilkan peta apabila Google API Key belum terpasang. 

Ikuti Panduan Memasang Google API Key untuk mendapatkan Google API Key dan 

memasangnya di OpenSID. 

 

II. PANDUAN KONFIGURASI APLIKASI 

 
OpenSID menyediakan berbagai setting konfigurasi aplikasi untuk menyesuaikan 

aplikasi dengan kebutuhan desa. Misalnya, ada setting untuk menggantikan 

sebutan desa dengan kata lain, misalnya kampung. Juga disediakan fitur untuk 

mengaktifkan/non-aktifkan modul-modul utama (seperti Peta, Bantuan atau Persil) 

sesuai kebutuhan desa. 

 

Pengaturan Modul 

Di modul Admin, admin dapat menentukan modul-modul mana saja yang ditampilkan 

di menu utama. Misalnya, apabila desa belum melakukan pengelolaan tanah desa, 

modul Persil, Plan dan Peta bisa di-non-aktifkan supaya tidak membingungkan 

pengguna. 

 

 

 

 

 

http://localhost/index.php/siteman
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Memasang-Google-API-Key
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Setting modul dilakukan di halaman Manajemen Modul. Untuk menampilkan 

halaman Manajemen Modul, klik menu seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 
 

 Untuk mengubah setting suatu modul, klik tombol Ubah seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut untuk menampilkan Form Manajemen Modul. 
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Klik tombol Aktif untuk mengaktifkan modul itu dan klik tombol Tidak Aktif untuk 

me-nonaktifkan modul tersebut. Klik Simpan untuk menyimpan setting yang dipilih. 

 

 

  

Gambar berikut menunjukkan tampilan menu modul utama setelah 

modul Persil, Plan, Peta dan SMS di-nonaktifkan. 
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Setting Aplikasi 

Di modul Admin, admin dapat menentukan setting aplikasi sesuai dengan kebutuhan 

desa. Misalnya, untuk menentukan sebutan wilayah desa (seperti kampung, nagari, 

dsbnya) atau untuk memilih tema yang akan digunakan untuk menampilkan website 

desa. 

Setting aplikasi dilakukan di halaman Setting Aplikasi. Untuk menampilkan 

halaman Setting Aplikasi, klik menu seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 
 

 Di halaman Setting Aplikasi setiap setting dapat diubah. Klik tombol Simpan untuk 

menyimpan perubahan yang dibuat. 
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Daftar Setting 

Setting Keterangan Default 

admin_title 
Setting ini menentukan judul yang muncul di tab pada 

halaman browser saat menampilkan modul Administrasi. 

Sistem 

Informasi 

Desa 

enable_tracking 

Setting ini untuk menentukan apakah akan mengirim data nama 

dan lokasi desa ke server Tracker OpenSID. Data yang dikirim 

ditampilkan di http://tracksid.bangundesa.info/ 

Ya 

google_key 

** Perhatian. Mulai versi v18.06 (Juni 2018) semua peta 

menggunakan OpenStreetMap, dan Google API Key tidak 

diperlukan lagi.** Masukkan Google API Key yang diperoleh dari 

Google. API Key ini diperlukan untuk menampilkan peta di 

modul web. Panduan memperoleh Google API Key ada 

di Panduan Memasang Google API Key. 

 

libreoffice_path 

Apabila server SID memakai sistem operasi Windows dan 

LibreOffice terpasang, masukkan di sini path ke program 

LibreOffice di server SID. LibreOffice dibutuhkan untuk 

menampilkan surat dalam format PDF, bukun RTF. Petunjuk 

lebih lanjut ada di Panduan Mencetak Surat. Kosongkan apabila 

libreoffice tidak terpasang di server SID. 

 

login_title 

Setting ini menentukan judul yang muncul di tab pada 

halaman browser saat menampilkan laman login ke modul 

Administrasi (http://localhost/index.php/siteman). 

OpenSID 

nomor_terakhir_semua_surat 

Setting ini untuk menentukan apakah nomor surat terakhir yang 

ditampilkan di form surat merupakan nomor terakhir untuk 

surat sejenis (Tidak) atau nomor surat terakhir untuk semua jenis 

surat (Ya). 

Tidak 

offline_mode 

Setting ini menyediakan tiga pilihan yang menentukan apakah 

website desa bisa diakses atau tidak:  

1. Web bisa diakses publik  

2. Web dan peta hanya bisa diakses admin/operator/redaksi. 

Setting ini bermanfaat bagi desa yang masih dalam tahap 

menyiapkan materi website, dan belum siap untuk disajikan ke 

publik  

3. Web dan peta non-aktif sama sekali. Setting ini dapat 

digunakan desa yang belum mempunyai rencana sama sekali 

untuk menyediakan akses ke/dari internet melalui OpenSID. 

Web bisa 

diakses 

publik 

http://tracksid.bangundesa.info/
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Memasang-Google-API-Key
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Panduan-Mencetak-Surat
http://localhost/index.php/siteman
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Setting Keterangan Default 

sebutan_camat 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan camat yang 

akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di surat. Misalnya, 

masukkan kepala distrik apabila ingin menampilkan kata kepala 

distrik untuk menggantikan camat di aplikasi 

camat 

sebutan_desa 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan desa yang akan 

ditampilkan di laman aplikasi maupun di surat. Misalnya, 

masukkan kampungapabila ingin menampilkan 

kata kampunguntuk menggantikan desa di aplikasi. 

desa 

sebutan_dusun 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan dusun yang 

akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di surat. Misalnya, 

masukkan jorongapabila ingin menampilkan kata jorong untuk 

menggantikan dusun di aplikasi. 

dusun 

sebutan_kabupaten 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan kabupaten yang 

akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di surat. Misalnya, 

masukkan kota apabila ingin menampilkan kata kotauntuk 

menggantikan kabupaten di aplikasi 

kabupaten 

sebutan_kabupaten_singkat 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan kabupaten 

singkat yang akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di 

surat. Misalnya, masukkan kota apabila ingin menampilkan 

kata kota untuk menggantikan kab. di aplikasi 

kab. 

sebutan_kecamatan 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan kecamatan yang 

akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di surat. Misalnya, 

masukkan distrik apabila ingin menampilkan kata distrikuntuk 

menggantikan kecamatan di aplikasi 

kecamatan 

sebutan_kecamatan_singkat 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan kecamatan 

singkat yang akan ditampilkan di laman aplikasi maupun di 

surat. Misalnya, masukkan dis. apabila ingin menampilkan 

kata dis. untuk menggantikan kec. di aplikasi 

kec. 

sebutan_singkatan_kadus 

Masukkan setting ini untuk mengubah sebutan kepala dusun 

yang akan ditampilkan di lembar disposisi pada halaman Surat 

Masuk 

kawil 

web_theme 

Setting ini untuk menentukan tema penampilan web yang akan 

digunakan. Saat ini, selain tema default yang tersedia adalah 

tema hadakewayang dikembangkan oleh Happy Agung untuk 

Desa Hadakewa 

default 
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Setting Keterangan Default 

website_title 

Setting ini menentukan judul yang muncul di tab pada 

halaman browser (misalnya Chrome/Firefox) saat menampilkan 

modul Web. 

Website 

Desa 

nama-desa 

Setting sebutan_desa 

Berikut ini contoh tampilan layar aplikasi dan surat setelah mengubah setting 

sebutan_desa menjadi kampung. 
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Berikut ini contoh tampilan layar aplikasi setelah mengubah setting sebutan_dusun 

menjadi jorong. 

 

 
 

 

Setting web_theme 

Style untuk setiap tema harus ada di folder tersendiri di bawah folder desa/css. Misalnya, 

untuk tema hadakewa, file styling yang digunakan oleh tema ini perlu diletakkan di 

folder desa/css/hadakewa. 

Berikut ini contoh tampilan Web setelah mengubah setting web_theme 

menjadi hadakewa. 
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 Jika setting web_theme dikosongkan atau dihapus, tema yang diaktifkan adalah 

tema default yang tersimpan di folder desa/css/default. 

Menghapus index.php dari URL OpenSID 

Di folder root (biasanya htdocs) disediakan berkas htaccess.txt. Jika server SID 

mengizinkan penggunaan .htaccess, ubah nama file htaccess.txt menjadi .htaccess untuk 

menghilangkan index.php dari URL OpenSID. Setelah itu, misalnya, modul Web yang 

biasanya diakses menggunakan URL http://localhost/index.php/first sekarang bisa 

diakses dengan URL http://localhost/first. 
 
Apabila server SID tidak mengizinkan penggunaan .htaccess, perubahan nama  
berkas htaccess.txt menjadi .htaccess akan menyebabkan terjadinya error. 
 
Perhatian: pada hosting, ada kalanya .htaccess tidak berfungsi, tetapi file .htaccess  
tetap disediakan oleh hosting secara default (walaupun mungkin tidak tampak di  
File Manager CPanel). Dalam hal ini, anda akan mengalami error di mana 
halaman yang anda tuju, misalnya http://mulyajaya.next/index.php/surat, tidak 
ditemukan,  
sedangkan yang muncul di address bar browser anda adalah http://mulyajaya.next/surat 
(yaitu, tidak ada 'index.php'). Jika ini terjadi, anda perlu hapus file .htaccess 
tersebut. 
Biasanya pada File Manager CPanel, anda perlu mengaktifkan dulu setting untuk 
menampilkan  
'hidden' (yang mulai dengan titik, seperti .htaccess) file, supaya bisa hapus. 
 

 
 

III. DATABASE 

Ekspor Data Desa 

Ekspor Data Penduduk Format Excel 

Fitur ini meng-ekspor data penduduk dalam format yang bisa langsung diimpor dengan 

fitur Impor Data Kependudukan. Dengan demikian, apabila diperlukan, desa dapat 

mengekspor data penduduk untuk di-verifikasi/edit secara massal mempergunakan 

Excel. Misalnya, desa dapat memasukkan data penduduk awal mengikuti strategi 

berikut: 

http://localhost/index.php/first
http://localhost/first
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1. Impor data BIP, menggunakan fitur Import BIP. 

2. Ekspor data penduduk ke format Impor Data Kependudukan, menggunakan 

fitur Ekspor Data Penduduk Format Excel. 

3. Verifikasi data asal BIP dan edit untuk memutakhirkan data. 

4. Impor balik data yang telah diverifikasi menggunakan fitur Import Excel. 

Untuk mengekspor data penduduk dalam format Import Excel, klik 

tombol Download seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 
 

Ekspor Data CSV 

Tombol Ekspor Data CSV mengekspor data penduduk dalam format CSV. Format ini 

biasanya digunakan untuk menyediakan data penduduk untuk diimpor ke aplikasi lain. 

Data dalam format CSV dapat juga diedit menggunakan Excel atau aplikasi spreadsheet 

lainnya. 

Kosongkan Database SID 

Biasanya pada saat menginstall SID, desa mengimpor data awal yang merupakan contoh 

yang disediakan agar pengguna dapat mempelajari fitur SID. Data awal tersebut 

tentunya mengandung data contoh yang bukan data desa. 

 

Sebelum memasukkan data desa yang sebenarnya ke dalam database SID, data contoh 

tersebut perlu dikosongkan dulu. Pengosongan ini dapat dilakukan dengan mudah di 

laman Backup/Restore, seperti terlihat di gambar berikut. Fitur ini akan menghapus 

semua data contoh, termasuk data penduduk, data analisis, program bantuan, menu 

web, artikel dsbnya. 
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Migrasi DB 

Fitur ini melakukan migrasi database SID ke struktur database OpenSID terkini. Jalankan 

migrasi setelah melakukan upgrade ke versi OpenSID baru, apabila catatan rilis tersebut 

menyatakan adanya perubahan struktur database. Catatan setiap rilis disediakan pada 

setiap rilis di https://github.com/eddieridwan/OpenSID/releases. 

 

 

https://github.com/eddieridwan/OpenSID/releases
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Fitur ini juga dapat digunakan untuk membantu pengguna SID CRI (3.04, 3.10) 

memindahkan database mereka ke format OpenSID, tanpa kehilangan data.  

 

 

IV. IMPORT DATA KEPENDUDUKAN 

 
Fitur Impor Data Kependudukan 

Data penduduk dapat diimpor secara massal melalui fitur Impor Data Kependudukan. 

Data penduduk yang ingin dimasukkan ke database SID dimasukkan dulu ke dalam file 

Excel dan kemudian diimpor. Fitur Impor Data Kependudukan ini umumnya dipakai 

untuk memasukkan data penduduk awal, yang disiapkan sendiri oleh desa, pada saat 

mulai menerapkan SID di desa. 

 

Untuk menampilkan laman Impor Data Kependudukan di modul Administrasi, 

klik Database > Impor Data Kependudukan, seperti gambar di bawah ini. 

 

 
 

Laman itu menampilkan petunjuk pengisian data penduduk pada file Excel yang akan 

diimpor. Penjelesan itu juga memberikan tautan file Excel yang berisi urutan kolom 

pengisian data dan daftar kode yang perlu digunakan. Tautan itu ditunjukkan pada 

gambar di atas. 

 

File pada tautan itu dapat dipergunakan untuk mengisi data penduduk yang akan 

diimport. File Excel tersebut berisi fitur untuk menampilkan daftar kode pada waktu 
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mengisi data penduduk, seperti terlihat di gambar berikut. Pastikan macro diaktifkan 

(Enable Macros) saat membuka file Excel tersebut. 

 

 
 

Setelah mengisi data pada file Excel sesuai dengan contoh format yang sudah ada, 

selanjutnya klik tombol "Choose File" untuk memilih file Excel yang telah anda siapkan 

untuk diimport. 
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Setelah memilih file Excel yang akan diimpor, maka akan muncul tampilan gambar 

seperti di bawah ini: 

 

 
 

Apabila data penduduk yang ada dalam database SID ingin dihapus dulu sebelum 

mengimpor yang baru, centang checkbox yang ditunjukkan pada gambar di bawah. 

Jangan dicentang apabila data yang diimpor akan ditambahkan pada data penduduk 

yang sudah ada. 
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Klik tombol "Impor Data Penduduk" untuk mengimpor file pilihan anda. Lamanya proses 

impor ini tergantung jumlah data yang diimport, kemampuan perangkat komputer serta 

kecepatan jaringan internet (apabila instalasi SID ada di server hosting). 

Berikut tampilan gambar proses impor data setelah anda klik "Impor Data Penduduk": 

 

 
 

Data Yang Ada Menggunakan Teks Bukan Kode 

Ada desa yang melaporkan mereka memiliki data penduduk yang sudah tersedia 

sebelumnya di mana isian kolomnya tidak menggunakan kode, tetapi menggunakan 

tulisannya. Misalnya, kolom Jenis Kelamin berisi tulisan 'LAKI-LAKI' atau 'PEREMPUAN' 

dan bukan kode '1' atau '2'. Dalam hal ini, data tersebut dapat dikonversi menggunakan 

berkas di tautan berikut: http://bit.ly/ImportSID. 

Copas data penduduk tersebut ke dalam sheet Data Penduduk. Sheet Export Data 

Penduduk akan, secara otomatis, berisi data menggunakan kode yang siap impor. 

Simpan sheet Export Data Penduduk ke berkas baru menggunakan format Excel 2003, 

untuk diimpor menggunakan fitur Impor Data Kependudukan. 

Ketentuan Data 

File Excel yang dipergunakan untuk mengimpor data penduduk perlu mengikuti 

ketentuan berikut: 

 Boleh menggunakan tanda ' (petik satu) dalam penggunaan nama, 

 Kolom Nama, Dusun, RW, RT dan NIK harus diisi. Tanda '-' bisa dipakai di mana 

RW atau RT tidak diketahui atau tidak ada, 

 NIK dan Nomor KK harus didahului dengan tanda ' (petik satu) agar menjadi text 

pada cell Excel bukan bilangan (yang dibulatkan), 

 NIK harus bilangan dengan 16 angka atau 0 untuk menunjukkan belum ada NIK, 

 Data (Jenis Kelamin, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status 

Hubungan dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Golongan darah, Jamkesmas, 

http://bit.ly/ImportSID
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raskin, klasifikasi sosial ekonomi) terwakili dengan Kode Nomor. Misal : laki-laki 

terwakili dengan nomor 1 dan perempuan dengan nomor 2. 

 Kolom Tanggal Lahir sebaiknya menggunakan format yyyy-mm-dd (misalnya 

1978-03-28). Format tanggal juga boleh yyyy/mm/dd (misalnya 1978/03/28), 

tetapi jika hasilnya salah (misalnya ada tanggal yang menjadi 1 January 1970), 

sebaiknya ubah dulu formatnya menjadi yyyy-mm-dd. 

Rilis OpenSID menyediakan contoh file Excel yang dapat dipergunakan untuk 

memasukkan data penduduk yang akan diimpor. File ini, di 

folder assets/import/FormatImportExcel.xls, menyediakan fitur yang memudahkan 

pemasukkan data. 

Perhatian 

Bila data yang diimpor akan ditambahkan (yaitu data yang ada tidak dihapus dulu), 

maka ketentuan berikut berlaku: 

 Apabila di database sudah ada penduduk dengan NIK sama, maka data 

penduduk tersebut akan di-update dengan data yang diimport 

 Pada waktu mengupdate data penduduk yang sudah ada, kolom data (misalnya 

Nama Ayah) tidak akan diupdate apabila kolom data tersebut kosong di baris file 

Excel yang sedang diimpor. Yaitu, hanya kolom data yang berisi yang akan 

diupdate. 

 

Error yang sering terjadi saat Impor Data kependudukan 

 

Jumlah data yang diimpor tidak sesuai dengan jumlah penduduk di halaman Penduduk 

Error yang dialami: Pada waktu impor, jumlah data yang dilaporkan lebih dari jumlah 

data yang tampil di halaman Penduduk. 

Hal ini bisa terjadi apabila ada data dengan NIK yang sama. Baris-baris itu akan 

menghasilkan satu penduduk untuk NIK itu, dengan data yang diisi dari baris terakhir 

yang mempunyai NIK tersebut. Yaitu, impor penduduk akan menimpa data penduduk 

dengan NIK yang sama, kalau ada. 

Perhatian. Untuk mengimpor penduduk yang belum memiliki NIK, isi dengan NIK 

bernilai 0 (nol). NIK nol menunjukkan penduduk tersebut belum memiliki NIK resmi. 
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Dusun, RW, RT tidak tampil 

Error yang dialami: Setelah data penduduk diimpor (Impor Excel), ada data penduduk 

yang tidak menampilkan Dusun, RW dan RT; padahal di file Excel kolom Dusun, RW 

dan RT telah terisi dengan benar. 

 
 

Kemungkinan besar error ini terjadi karena pada kumpulan baris dengan No. KK sama 

(yaitu anggota keluarga yang sama), tidak ada anggota keluarga yang tertulis sebagai 

kepala keluarga. Yaitu tidak ada anggota keluarga yang mempunyai nilai '1' di 

kolom Status Hubungan Dalam Keluarga. 

 

 

Solusinya: pastikan untuk setiap keluarga (yaitu baris penduduk dengan nomor Kartu 

Keluarga yang sama), ada satu yang mempunyai nilai '1' di kolom Status Hubungan 

Dalam Keluarga. 

 

 
 

simpan dan coba lakukan impor data ulang. 
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Tanggal lahir terimpor salah 

Beberapa pengguna melaporkan masalah di mana kolom tanggal lahir terimpor salah, 

di mana banyak tanggal lahir menjadi 1 Januari 1970 padahal yang ada di file Excel 

bukan itu. 

Error ini bisa terjadi jika format tanggal di file Excel bukan yyyy-mm-dd (seperti 1978-

03-28). Misalnya, jika tanggal lahir di file Excel mempunyai format dd/mm/yy (seperti 

28/03/78), akan terimpor salah, menjadi 1 Januari 1970. Dalam hal ini, ubah format 

semua tanggal lahir menjadi yyyy-mm-dd. 

OpenSID juga dapat mengimpor tanggal lahir yang menggunakan 

format dd/mm/yyyy atau dd-mm-yyyy. Tetapi ada kalanya versi perangkat lunak Office 

yang digunakan menghasilkan format tanggal yang tidak kompatibel dengan plug-in 

Excel (versi Excel 2003) yang digunakan di OpenSID. Jika terjadi kesalahan tanggal lahir 

sewaktu menggunakan salah satu format ini, ubah format semua tanggal lahir 

menjadi yyyy-mm-dd. 

Untuk mengubah tanggal lahir ke format yyyy-mm-dd, di Excel pilih 

format Custom dan isi Typedengan pola yyyy-mm-dd. Atau anda bisa juga melakukan 

copy/paste format cell dari contoh kolom tanggal lahir yang disediakan di 

berkas assets/import/FormatImportExcel.xls. 

PERHATIAN. Kalau impor tanggal lahir masih salah, periksa versi PHP yang 

digunakan. Error ini bisa terjadi pada PHP v7. Dalam hal ini, ganti ke PHP versi 

v5.3 ke atas  
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File terlalu besar 

Apabila file yang dimpor terlalu besar, pengguna akan mendapat error seperti berikut: 

Data Gagal Disimpan -> Ukuran file melebihi batas 2 MB 

Batasan ukuran file yang bisa diupload dan batas waktu melakukan upload ditentukan 

oleh setting di file php.ini. Lokasi file ini bisa dilihat di control panel XAMPP 

Bisa juga dilihat di menu Pengaturan > Info Sistem. 

Batas ukuran file default biasanya 2M. 

Pada komputer lokal setting in bisa diubah. Setting yang perlu disesuaikan adalah: 

 post_max_size 

 upload_max_filesize 

 max_input_time 

 max_execution_time 

Setelah setting di atas diubah, Apache perlu direstart pada control panel XAMPP. 

Tetapi di server hosting, perubahan setting ini memerlukan bantuan admin, dan belum 

tentu disetujui, karena akan mempengaruhi pemakai lain. Dalam hal ini, ukuran file 

yang diupload perlu dikurangi sesuai dengan batas yang diperbolehkan. 

Atau anda juga bisa membagi file penduduk tersebut menjadi dua / tiga / berapapun 

bagian, asal tidak melebihi batas ukuran 2 M. Setelah file penduduk tersebut anda 

pecah menjadi beberapa bagian, ketika mengimpor data penduduk untuk yang kedua 

/ ketiga dst, pastikan untuk tidak mencentang "hapus data penduduk sebelum impor" 

dengan begitu data penduduk anda akan menjadi satu dalam database aplikasi 

openSID 
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V. IMPOR DATA BUKU INDUK PENDUDUK 

 

Fitur Impor BIP 

Buku Induk Penduduk (BIP) yang diperoleh dari Disdukcapil dalam format Excel dapat 

diimpor langsung ke dalam database SID melalui fitur Import BIP. Fitur Import BIP ini 

umumnya dipakai untuk memasukkan data penduduk awal, pada saat mulai 

menerapkan SID di desa. 

Perlu diperhatikan, bahwa data BIP hanya berisi data layanan pada Disdukcapil, dan 

belum tentu mencerminkan keadaan penduduk terkini di desa. Misalnya, data BIP tidak 

akan berisi penduduk yang belum memiliki KTP atau NIK. 

Fitur Import BIP dapat mengimpor data penduduk dalam format: 

 

1. BIP 2012, atau 

2. BIP 2016 
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Untuk menampilkan laman Import BIP di modul Administrasi, klik Database > Import BIP, 

seperti gambar di bawah ini. 

 

 
 

Syarat Data 

Laman itu menampilkan petunjuk pengisian data penduduk pada file BIP yang akan 

diimpor. Penjelesan itu juga memberikan tautan contoh berkas BIP 2012 dan BIP 2016. 

Tautan itu ditunjukkan pada gambar di atas. 
Fitur Import BIP hanya mengenal Excel format 2003 (Excel 97-2004 Workbook, berakhiran .xls). Apabila 

berkas BIP yang akan diimport tidak dalam format itu, maka perlu disimpan (Save As) dulu ke dalam format 

itu. 

Format semua cell tanggal, seperti tanggal lahir, di berkas Excel BIP perlu diubah menjadi dd/mm/yyyy 

(misalnya 23/07/1964). Apabila dibiarkan dalam format dd/mm/yy (misalnya 23/07/64), tanggal tersebut 

tidak akan terimpor dengan benar. 
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Proses Import 

Setelah berkas selesai disiapkan, klik tombol Choose File untuk memilih berkas BIP yang 

akan diimport. 

 

 
 

Setelah memilih berkas BIP yang akan diimport, maka akan muncul tampilan seperti 

gambar di bawah ini: 

 

 

Apabila data penduduk yang ada dalam database SID ingin dihapus dulu sebelum 

mengimport yang baru, centang checkbox yang ditunjukkan pada gambar di bawah. 

Jangan dicentang apabila data yang diimport akan ditambahkan pada data penduduk 

yang sudah ada. 
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Klik tombol Import untuk mengimport berkas pilihan anda. Lamanya proses import ini 

tergantung jumlah data yang diimport, kemampuan perangkat komputer serta 

kecepatan jaringan internet (apabila instalasi SID ada di server hosting). 

Perhatian 

Bila data yang diimport akan ditambahkan (yaitu data yang ada tidak dihapus dulu), 

maka ketentuan berikut berlaku: 

 Apabila di database sudah ada penduduk dengan NIK sama, maka data 

penduduk tersebut akan di-update dengan data yang diimport 

 Pada waktu mengupdate data penduduk yang sudah ada, kolom data (misalnya 

Nama Ibu) tidak akan diupdate apabila kolom data tersebut kosong di baris 

berkas BIP yang sedang diimport. Yaitu, hanya kolom data yang berisi yang akan 

diupdate. 

 

VI. BACKPU DAN RESTORE 

 

Backup 

Proses backup adalah proses membuat salinan data untuk menjaga kejadian kerusakan 

pada data SID. Kantor desa perlu menugaskan seorang staf untuk 

melakukan backup secara rutin. Dianjurkan backup dilakukan sedikitnya setiap minggu. 

File hasil backup sebaiknya disimpan terpisah dari server SID, seperti di server cadangan. 

Ini untuk menjaga terjadinya kerusakan hard drive di server SID. 

Backup yang perlu dilakukan secara rutin adalah: 

1. Membuat salinan seluruh database SID, yang berisi data penduduk, daftar surat 

keluar, komentar web, analisis dsbnya 
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2. Membuat salinan folder desa, yang berisi semua file ubahan desa, termasuk 

template surat, gambar galeri, arsip surat, dsbnya 

Berikut ini dijelaskan cara untuk membuat salinan seluruh database SID. 

Untuk melakukan Backup masuk ke laman tersebut dengan 

menekan Database > Backup/Restore > Download. Tampak seperti gambar berikut: 

 

 

Restore 

Lakukan restore database SID apabila terjadi kerusakan pada database SID yang ada, 

sehingga perlu dikembalikan ke status pada saat dilakukan backup terakhir. 

Restore ini berfungsi untuk mengembalikan data backup database SID ke dalam bentuk 

dan format aslinya. Restore menggantikan seluruh isi database, sehingga data yang ada 

sebelumnya akan terhapus. 

Untuk melakukan Restore, klik tombol Choose File setelah itu cari data yang sudah 

di backupsebelumnya, lalu pilih data tersebut dan klik Open. Tampak seperti gambar 

berikut: 
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Apabila data Backup sudah masuk ke sistem, selanjutnya klik tombol Restore. 

 

 
 

 

 

Catatan: 

 Backup Data sebaiknya dilakukan 1 kali seminggu. 

 Data yang di Restore berformat sql. 
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VII.  ADMIN WEB ( PENGELOLAAN WIDGET) 

Laman Widget 

 

Seperti terlihat di gambar di atas, widget adalah tampilan persegi empat di sidebar yang 

menyediakan fitur-fitur seperti Layanan Mandiri, Arsip Artikel, Lokasi Kantor Desa, dan 

sebagainya. 

Pengelolaan widget dilakukan di laman Widget. Untuk ke laman Widget, klik Admin Web 

> Widget, seperti terlihat di gambar berikut. 

 

Ada tiga jenis widget: 

1. Sistem, widget yang disediakan sistem. Widget sistem tidak bisa diubah atau 

dihapus. 
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2. Statis, widget yang dibuat pengguna, yang penerapannya mempergunakan 

script PHP, seperti halnya widget sistem. 

3. Dinamis, widget yang dibuat pengguna, yang penerapannya sebagai script 

HTML. 

Menambah Widget 

Untuk menambah widget, klik tombol Tambah Widget Baru, seperti terlihat di gambar 

berikut. 

 
 

Widget Dinamis 

Untuk menambahkan widget dinamis, pilih jenis widget dinamis dan isi form yang 

ditampilkan dengan script HTML yang diperlukan. Klik Simpan untuk menyimpan script 

yang telah diisi itu. 

 

Script HTML widget dinamis disimpan di database SID. 

Di contoh_data_awal_[tgl].sql yang ada di rilis OpenSID, disediakan contoh 
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widget dinamis. Pelajari widget itu untuk melihat contoh script HTMl untuk 

menampilkan widget. 

Widget Statis 

Sebelum menambahkan widget statis di laman Widget, file script PHP yang 

menampilkan widget itu perlu dibuat dulu. File script file itu perlu disimpan di 

folder desa/widget. 

Setelah file script PHP untuk widget tersebut selesai disusun, masukkan nama file script 

tersebut ke form isian seperti terlihat di gambar berikut. 

 

Contoh script PHP widget sistem (bentuknya serupa dengan widget statis) dapat dilihat 

di folder donjo-app/views/widgets. 

Aktifkan/Non-aktifkan Widget 

Untuk meng-aktifkan atau non-aktifkan suatu widget, klik tombol seperti terlihat di 

gambar berikut. 

 

Widget yang aktif akan ditampilkan di sidebar website desa. 

 

Mengubah Urutan Penampilan Widget 

Widget yang aktif akan ditampilkan di sidebar web dengan urutan seperti tampak di 

laman Widget. Masing-masing widget bisa dinaikkan atau diturunkan dalam urutan ini 

dengan menekan tombol seperti terlihat di gambar berikut. 
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Mengubah Widget 

 

Untuk mengubah isi suatu widget, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 
 

Mengubah Widget Dinamis 

 

Di form yang ditampilkan, lakukan perubahan yang diinginkan dan klik Simpan untuk  

menyimpan perubahan tersebut. 
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Mengubah Widget Statis 

Perubahan penampilan widget statis dilakukan di file script PHP untuk widget yang 

bersangkutan. Widgetnya disimpan di folder desa/widget. Apabila nama file scriptnya 

berubah, perubahan itu perlu dilakukan juga di form berikut. Klik Simpan untuk 

menyimpan perubahan tersebut. 

 

 
 

Mengubah Widget Sistem 

Widget sistem tidak untuk diubah (tidak ada menu ubah untuk widget sistem di Admin 

Web > Widget). 

Perhatikan bahwa semua widget sistem jenis statis, yaitu ada script php-nya. Apabila 

anda ingin menyesuaikan widget yang disediakan sistem, misalnya widget Komentar, 

caranya dengan membuat salinannya: 

1. Copy views/widgets/komentar.php ke desa/widgets/komentar.php 

2. Ubah file desa/widgets/komentar.php sesuai kebutuhan 

3. Buat widget statis baru, mengikuti panduan di atas, dengan memasukkan nama 

file widget 'komentar.php' 

4. Non-aktifkan widget sistem Komentar 

5. Aktifkan widget baru anda dan sesuaikan urutannya menurut kebutuhan 

Menghapus Widget 

Untuk menghapus suatu widget, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. Di dialog 

yang ditampilkan, klik Ya untuk konfirmasi widget akan dihapus. Widget sistem tidak 

bisa dihapus. 
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Beberapa widget dapat dihapus sekaligus, dengan mencentang widget yang akan 

dihapus, dan kemudian menekan tombol Hapus, seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang tampil, klik Yauntuk konfirmasi. Widget sistem tidak akan terhapus. 

 

 
 

 

Mencari Widget 

 

Untuk mencari widget berdasarkan judul dan isinya, masukkan kata yang dicari ke dalam 

kotak isian seperti terlihat di gambar berikut, dan klik Cari. Widget yang judul atau 

isinya berisi kata yang dicari akan ditampilkan. 
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Memilah Widget 

Daftar widget bisa dipilah berdasarkan status aktif atau non-aktif. Untuk memilah daftar 

widget, pilih status yang diinginkan seperti terlihat di gambar berikut. Widget dengan 

status yang dipilih akan ditampilkan. 

 

 
 

Pengaturan Widget 

Bagi widget sistem yang dapat diubah settingnya oleh pengguna, kolom Aksi di 

halaman Widget menampilkan tombol Admin yang bila di-klik akan membuka halaman 

pengaturan widget yang bersangkutan. 
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 Sebagai contoh, pada widget Media Sosial, tombol Admin akan membuka halaman 

pengaturan tautan untuk masing-masing jenis media sosial yang akan tampil di 

widget Media Sosial. 

Contoh lainnya, untuk widget Sinergi Program, petunjuk halaman pengaturannya ada 

di Pengaturan Sinergi Program di bawah ini. 

 

Widget Sinergi Program 

Widget Sinergi Program ditampilkan di sidebar modul Web, berisi tautan bergambar, 

yang akan membuka situs program-program pemerintah dan instansi lainnya yang 

penting bagi warga dan kepentingan desa. 
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Pengaturan Sinergi Program 

Gambar dan tautan yang tampil di widget Sinergi Program diatur di halaman Pengaturan 

Sinergi Program. Halaman ini bisa diakses melalui halaman Admin Web > Widget  

 

 

  

Perhatikan gambar di atas. 

Pilih baris dan kolom di mana gambar dan tautan suatu program akan ditampilkan. Satu 

baris di widget Sinergi Program bisa diisi maksimum tiga gambar. Jika ada dua atau 

lebih isian dengan baris dan kolom sama, yang berlaku adalah isian yang terakhir. 

Unggah gambar yang akan ditampilkan. Ukuran gambar akan disesuaikan secara 

otomatis untuk muat dalam baris tersebut. Gambar yang diunggah akan tersimpan 

secara otomatis di folder desa/upload/widget. Yakinkan folder tersebut sudah ada di 

instalasi OpenSID anda. Jika folder itu tidak ada, gambar yang diunggah tidak akan 

tersimpan. 

Klik tombol Simpan untuk menyimpan isian halaman ini. 
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VIII.MENU STATIS 

 

Pengelolaan Menu Statis 

Seperti tampak di gambar berikut, menu statis adalah menu yang ditampilkan di bagian 

atas penampilan laman web. Masing-masing menu bisa berisi sub menu. Menu statis 

biasanya dipergunakan untuk menampilkan artikel yang bersifat statis, yang isinya 

jarang berubah, yang bukan bersifat informasi sesaat. 
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Panduan Mengubah Menu Statis 

Untuk pergi ke halaman Menu Statis, di modul Administrasi, klik Admin Web > Menu. 

Akan tampak halaman seperti gambar berikut. 

 

 
 

Selanjutnya pilih Menu Statis seperti tampak pada gambar berikut. 
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Menambahkan Menu Baru 

Untuk menambahkan menu baru, klik tambah menu baru lalu isi nama menu dan pilih 

link yang akan terhubung dengan menu tersebut seperti gambar berikut. (ket: menu 

tidak bisa lebih dari 5) 

 

 
 

Menampilkan sub menu 

Untuk menampilkan sub menu dari suatu menu utama, klik tombol Rincian pada menu 

itu, seperti tampak di gambar berikut. 
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Menambah sub menu, mengubah data, hapus data dan menon-aktifkan menu 

 Untuk menambah sub menu, klik tanda + pada menu yang sudah dibuat. 

 Untuk mengubah data, klik tanda pensil pada menu. 

 Untuk hapus data, klik tanda tong sampah pada menu. 

 Untuk menon-aktifkan, klik tanda gembok pada menu. Tampak seperti gambar berikut. 

 
 

Untuk menambah sub menu pada "menu statis" seperti tampak pada gambar di bawah. 
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Ketika di ketikan "keyword judul artikel" link yang akan di tuju, tampak seperti gambar 

di bawah. 

 

 
 

Maka "saran judul artikel" yang akan muncul hanya artikel yang berada di halaman statis 

seperti gambar di bawah ini. 
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Mengubah urutan menu 

Urutan menu menentukan urutan penampilan menu di modul web. Urutan ini dapat 

diubah. 

Seperti tampak pada gambar berikut: 

 Untuk menaikkan menu pada urutan, klik tanda panah ke atas. 

 Untuk menurunkan menu pada urutan, klik tanda panah ke bawah. 

 

Proses untuk mengubah urutan sub menu sama seperti yang dijelaskan di atas. 

 

 

 

Mengelola Menu Peragaan Statistik 

 

Pada menu statis, website desa sering menyediakan pilihan menu untuk menampilkan 

peragaan statistik. Menu peragaan statistik mempunyai link khusus. Panduan mengelola 

menu peragaan statistik dapat dilihat di bawah ini: 
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 Menu-Peragaan-Statistik. 

Pada menu statis, website desa sering menyediakan pilihan menu untuk 

menampilkan peragaan statistik. SID menyediakan beberapa peragaan statistik 

data penduduk yang dijelaskan di bawah. 

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan peragaan statistik yang 

disediakan oleh SID: 

1. Pergi ke halaman tempat mengubah menu statis: Administrasi > Admin Web > 

Menu > Menu Statis  
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2. Tampilkan rincian menu yang berisi submenu peragaan statistik  

 

 
 

3. Klik Tambah Menu Baru untuk menambah submenu baru Isi Nama Sub 

Menu dengan tulisan yang akan tampil di submenu. Isi Link dengan Link untuk 

salah satu peragaan statistik yang ada di tabel di bawah.  Simpan untuk 

konfirmasi menambahkan submenu itu.  
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Peragaan Statistik Yang Tersedia 

Link Statistik Yang Diperagakan 

data_analisis Peragaan Daftar Agregasi Data Analisis Desa 

dpt Data Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah 

wilayah Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah 

statistik/0 Data Pendidikan dalam KK 

statistik/1 Data Pekerjaan 

statistik/2 Data Status Perkawinan 

statistik/3 Data Agama 

statistik/4 Data Jenis Kelamin 

statistik/5 Data Warga Negara 

statistik/6 Data Status 

statistik/7 Data Golongan Darah 

statistik/9 Data Cacat 

statistik/10 Data Sakit Menahun 

statistik/13 Data Umur (Detail) 

statistik/14 Data Pendidikan Sedang Ditempuh 
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Link Statistik Yang Diperagakan 

statistik/15 Data Umur 

statistik/16 Data Akseptor KB 

statistik/17 Data Akta Kelahiran 

statistik/kelas_sosial 
Data Klasifikasi Sosial, berdasarkan tingkatan Keluarga Sejahtera dari 

BKKBN 

Peragaan Statistik Program Bantuan 

Program Bantuan dikelola di laman Program Bantuan, seperti terlihat di gambar berikut. 

Masing-masing desa membuat program bantuan sesuai kebutuhan desa. 

 

Statistik masing-masing program bantuan itu juga tampil di laman Statistik, seperti 

terlihat di gambar berikut. 
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Untuk menampilkan statistik suatu program bantuan di menu statis, gunakan link 

dengan angka seperti terlihat di laman Statistik. Sebagai contoh, untuk daftar program 

bantuan di atas, link yang tersedia adalah sebagai berikut. 

Link Statistik Program Bantuan - Contoh 

statistik/501 Data Program Kartu Indonesia Pintar 

statistik/502 Data Program Bedah Rumah 

statistik/503 Data Program Rumah Tangga 

statistik/504 Data Program Bantuan Kelompok Tani 

Sebagai contoh, gambar berikut menunjukkan penampilan program bantuan (dalam 

contoh ini statistik/506) di menu statik. 
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Membuat Artikel Statis 

Untuk pergi ke halaman Artikel Statis, di halaman home_desa, klik Admin Web > Artikel. 

Akan tampak halaman seperti gambar berikut. 

 

 
 

Selanjutnya, untuk membuat artikel statis klik _Halaman Statis > klik Tambahkan Artikel 

Statis Baru, seperti pada gambar berikut. 
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Setelah form artikel statis terbuka, isi judul artikel, isi artikel dan klik simpan. Tampak 

seperti gambar berikut. 

 

 
 

Aksi Lain Pada Artikel 

Di kolom Aksi pada daftar artikel terlihat berbagai tombol untuk mengubah, menghapus 

dan aksi lain pada artikel. Keterangan aksi yang tersedia bagi artikel dijelaskan di 

panduan 

 

IX. MENU DINAMIS 

 

Pengelolaan Menu Dinamis 

Seperti tampak di gambar berikut, menu dinamis adalah menu yang ditampilkan di 

bagian menu utama penampilan laman web. Masing-masing menu bisa berisi sub menu. 

Menu dinamis biasanya dipergunakan untuk menampilkan artikel yang bersifat dinamis, 

yang isinya bersifat informasi sesaat, seperti artikel berita. 

Menu dinamis juga disebut sebagai kategori. Berbeda dengan menu statis, yang hanya 

menampilkan satu artikel, suatu kategori bisa menampilkan beberapa artikel yang 

dikaitkan dengan kategori tersebut. 
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Panduan Mengubah Menu Dinamis 

Untuk pergi ke halaman pengelolaan Menu Dinamis, di modul Administrasi, klik Admin 

Web > Menu > Kategori/Menu Dinamis, seperti terlihat di gambar berikut. 
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Menambah Menu Baru 

Untuk menambah menu baru, klik tombol Tambah kategori baru, lalu isi nama menu 

dan klik Simpan. 

 

 
 

Menampilkan sub menu 

Untuk menampilkan sub menu dari suatu menu utama, klik tombol Rincian pada menu 

itu, seperti tampak di gambar berikut. 

 

 

Menambah sub menu, mengubah data, hapus data dan menon-aktifkan menu 

Seperti tampak pada gambar di bawah: 

 Untuk menambah sub menu, klik tanda + pada menu yang sudah dibuat. 

 Untuk mengubah data menu, klik tanda pensil pada menu. 

 Untuk menghapus menu, klik tanda tong sampah pada menu. 
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 Untuk menon-aktifkan menu, klik tanda gembok pada menu. 

 

Mengubah urutan menu 

Urutan menu menentukan urutan penampilan menu di modul web. Urutan ini dapat 

diubah. 

Seperti tampak pada gambar berikut: 

 Untuk menaikkan menu pada urutan, klik tanda panah ke atas. 

 Untuk menurunkan menu pada urutan, klik tanda panah ke bawah. 

 

Proses untuk mengubah urutan sub menu sama seperti yang dijelaskan di atas. 

 

Artikel Dinamis 

Untuk pergi ke halaman Artikel Dinamis, di modul Administrasi, klik Admin Web > 

Artikel. Akan tampak halaman seperti gambar berikut. 
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Membuat Artikel Dinamis 

Selanjutnya, untuk membuat artikel dinamis harus membuat kategori artikel seperti 

sebelumnya. Kita ambil contoh membuat artikel untuk kategori Peraturan Nikah. klik 

Peraturan Nikah > Tambah Peraturan NIkah Baru. Akan tampak seperti gambar berikut. 

 

 
 

Setelah Form artikel Peraturan Nikah terbuka. Isi Judul arikel, isi artikel dan klik simpan. 

Tampak seperti gambar berikut. 

 

 
 

Menutup/buka Komentar Bagi Artikel 

 

Tampilan artikel pada website desa menyediakan form komentar. Pengunjung website 

desa dapat mengirimkan komentar mempergunakan form tersebut. Jika komentar tidak 

diinginkan bagi suatu artikel, komentar dapat ditutup dengan menekan tombol seperti 

terlihat di gambar berikut. Untuk membuka komentar kembali, klik tombol itu sekali lagi. 
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Ganti Kategori Artikel 

Setiap artikel dinamis mempunyai satu kategori. Kategori itu menentukan di menu mana 

artikel tersebut ditampilkan di modul Web. Kategori awal ditentukan pada saat artikel 

pertama kali dibuat. 

Untuk mengubah kategori suatu artikel, pada halaman Admin Web > Artikel klik tombol 

seperti terlihat di gambar berikut. Pilih kategori baru untuk artikel tersebut dan 

klik Simpan. Selanjutnya, artikel tersebut akan tampil di menu kategori baru itu di modul 

Web. 
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X. PENGELOLAAN KOMENTAR 

 

Tampilan artikel pada website desa menyediakan form komentar. Pengunjung website 

desa dapat mengirimkan komentar mempergunakan form tersebut, seperti terlihat di 

gambar berikut. 

 

 
 

Komentar yang dikirim perlu disetujui dulu sebelum ditampilkan. Fitur untuk mengelola 

komentar dijelaskan berikut ini. 

 

Laman Komentar 

Pengelolaan komentar artikel dilakukan di laman Komentar. Pergi ke laman tersebut 

dengan menekan Admin Web > Komentar. 
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Seorang staf kantor desa perlu ditugaskan untuk memeriksa laman Komentar setiap hari 

untuk memroses komentar yang dikirim oleh pengunjung website desa. Petugas 

tersebut perlu menentukan apakah komentar yang masuk akan: 

 disetujui untuk di-aktifkan, atau 

 dihapus, karena tidak relevan 

Apabila dianggap perlu, petugas itu dapat mengubah isi suatu komentar sebelum 

komentar itu disetujui. Petugas itu juga berperan untuk menanggapi suatu komentar, 

misalnya dengan memberi komentar tanggapan di tampilan artikel yang bersangkutan 

di website desa. 

 

Aktifkan/Non-aktifkan Komentar 

Untuk meng-aktifkan atau non-aktifkan suatu komentar, klik tombol seperti terlihat di 

gambar berikut. 

 

 
 

Komentar yang aktif akan ditampilkan di artikel yang bersangkutan, di website desa. 

 

Mengubah Komentar 

 

Untuk mengubah isi suatu komentar, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. 
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Di form yang ditampilkan, lakukan perubahan yang diinginkan dan klik Simpan untuk 

menyimpan perubahan tersebut. 

 

 
 

Menghapus Komentar 

Untuk menghapus suatu komentar, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang ditampilkan, klik Ya untuk konfirmasi komentar akan dihapus. 
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Beberapa komentar dapat dihapus sekaligus, dengan mencentang komentar yang akan 

dihapus, dan kemudian menekan tombol Hapus, seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang tampil, klik Ya untuk konfirmasi. 

 

 

Mencari Komentar 

Untuk mencari komentar berdasarkan isinya, masukkan kata yang dicari ke dalam kotak 

isian seperti terlihat di gambar berikut, dan klik Cari. Komentar yang isinya berisi kata 

yang dicari akan ditampilkan. 

 

 
 

 

 



P a g e  | 67 

OpenSID https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki 
 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Memilah Komentar 

Daftar komentar bisa dipilah berdasarkan status aktif atau non-aktif. Untuk memilah 

daftar komentar, pilih status yang diinginkan seperti terlihat di gambar berikut. 

Komentar dengan status yang dipilih akan ditampilkan. 

 

 

XI. PENGELOLAAN GALERY 

 

Galeri adalah fitur untuk menampilkan gambar di Modul Web yang disusun ke dalam 

album-album. Widget untuk menampilkan galeri ada di sidebar Web. 

Pengelolaan galeri dijelaskan berikut ini. 
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Tabel Galeri 

Pengelolaan galeri dilakukan di laman Galeri. Untuk pergi ke laman Galeri, klik Admin 

Web > Galeri. 

 

 
 

Album 

Tambahkan Album Baru 

Untuk menambah album baru, klik tombol Tambah Album Baru. 
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Di form yang ditampilkan, isi Nama Album dan unggah gambar yang akan  

dipergunakan sebagai cover untuk album tersebut. Gambar cover ini akan ditampilkan 

sebagai gambar album di Arsip Galeri di Modul Web. Klik Simpan untuk menyimpan 

data album baru itu. 

 

 
 

Ubah Data Album 

Untuk mengubah data suatu album, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. 
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Di form yang ditampilkan, ganti Nama Album atau unggah gambar baru yang akan 

dipergunakan sebagai cover untuk album tersebut. Klik Simpan untuk menyimpan 

perubahan itu. 

 

 
 

Aktifkan/Non-aktifkan Album 

Untuk mengaktifkan atau non-aktifkan album, klik tombol seperti terlihat di gambar 

berikut. 
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Album aktif akan tampil di Arsip Galeri di Modul Web, sedangkan album non-aktif tidak 

akan tampil. 

 

Hapus Album 

Untuk menghapus suatu album, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. Di dialog 

yang tampil, klik Ya untuk konfirmasi. 

 
 

Beberapa album dapat dihapus sekaligus, dengan mencentang album yang akan 

dihapus, dan kemudian menekan tombol Hapus, seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang tampil, klik Yauntuk konfirmasi. 
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Cari Album 

Untuk mencari album berdasarkan namanya, masukkan nama yang dicari ke dalam 

kotak isian seperti terlihat di gambar berikut, dan klik Cari. Album yang namanya berisi 

nama yang dicari akan ditampilkan. 

 

 
 

Memilah Album 

Daftar album bisa dipilah berdasarkan status aktif atau non-aktif. Untuk memilah daftar 

album, pilih status yang diinginkan seperti terlihat di gambar berikut. Album dengan 

status yang dipilih akan ditampilkan. 
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Gambar Dalam Album 

 

Tampilkan Tabel Gambar di dalam Album 

Suatu album bisa diisi beberapa gambar. Untuk menampilkan gambar di dalam suatu 

album, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. 

 
 

Tabel gambar di dalam album tersebut akan ditampilkan. 
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Tambahkan Gambar ke Album 

Untuk menambah gambar ke album, klik tombol Tambah Gambar Baru. 

 

 
 

Di form yang ditampilkan, isi Judul Gambar dan unggah gambar yang diinginkan. 

Klik Simpanuntuk menyimpan data gambar baru itu. Semua gambar di dalam suatu 

album akan ditampilkan pada waktu menampilkan album itu di Arsip Galeri di Modul 

Web. 
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Ubah Gambar 

Untuk mengubah data suatu gambar, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 
 

Di form yang ditampilkan, ganti Judul Gambar atau unggah gambar baru yang akan 

dipergunakan. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan itu. 
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Aktifkan/Non-aktifkan Gambar 

Untuk mengaktifkan atau non-aktifkan gambar, klik tombol seperti terlihat di gambar 

berikut. 

 

 
 

Gambar aktif akan tampil di Arsip Galeri di Modul Web, sedangkan gambar non-aktif 

tidak akan tampil. 

 

Hapus Gambar 

Untuk menghapus suatu gambar, klik tombol seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang tampil, klik Ya untuk konfirmasi. 

 

 

Beberapa gambar dapat dihapus sekaligus, dengan mencentang gambar yang akan 

dihapus, dan kemudian menekan tombol Hapus, seperti terlihat di gambar berikut. Di 

dialog yang tampil, klik Yauntuk konfirmasi. 
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Cari Gambar 

Untuk mencari gambar berdasarkan judulnya, masukkan judul yang dicari ke dalam 

kotak isian seperti terlihat di gambar berikut, dan klik Cari. Album yang judulnya berisi 

tulisan yang dicari akan ditampilkan. 

 

 
 

Memilah Gambar 

Daftar gambar bisa dipilah berdasarkan status aktif atau non-aktif. Untuk memilah 

daftar gambar, pilih status yang diinginkan seperti terlihat di gambar berikut. Gambar 

dengan status yang dipilih akan ditampilkan. 
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XII. SLIDER HEADER 

 

Pada halaman muka Web (http://localhost/namadesa), slideshow sekumpulan gambar 

(slider header atau slider besar) dapat ditampilkan di atas artikel utama, seperti terlihat di 

gambar berikut. 

 

 
 

Pengelolaan Slider Besar 

Kumpulan gambar yang ditampilkan di slider besar ditentukan pada 

halaman Pengaturan Slider Besar. Untuk navigasi ke halaman ini klik Admin Web > Slider, 

seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 

http://localhost/
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Pilih sumber gambar untuk ditampilkan: 

1. Gambar utama dari artikel terbaru 

2. Gambar utama dari artikel terbaru yang dimasukkan ke. Berbeda dengan slider 

atas (yang berbentuk carousel), yang menampilkan 10 gambar artikel yang dipilih 

secara acak, pada slider header yang ditampilkan hanya 10 gambar utama artikel 

terbaru di antara kumpulan artikel yang dimasukkan ke slide. 

3. Gambar yang diambil dari album galeri yang dimasukkan ke slide. 

Klik Simpan untuk menyimpan pilihan anda. 

Setiap gambar dalam kumpulan yang dipilih akan ditampilkan secara berurutan. 

Apabila kumpulan gambar yang dipilih kosong, maka slider besar tidak akan 

ditampilkan. 

 

Memilih Album Galeri untuk ditampikan 

Untuk menambahkan suatu album galeri ke slider header, pergi ke halaman Admin Web 

> Galeri. Pada album yang akan ditambahkan, klik tombol seperti terlihat di gambar 

berikut. Gambar itu juga menunjukkan tombol untuk ditekan untuk mengeluarkan suatu 

album dari slider header. 

Hanya satu album yang dapat ditampilkan. Setelah menambahkan suatu album ke slider 

header, album sebelumnya akan dikeluarkan secara otomatis. 

 

 
 

XIII. PANDUAN PEMASANGAN JARINGAN LOKAL 

Dengan memasang jaringan lokal di kantor desa, komputer yang berfungsi sebagai 

server SID dapat diakses oleh beberapa PC/laptop lainnya, sehingga pelayanan 

administrasi kantor desa mempergunakan SID bisa lebih efisien. Akses ke server SID 

melalui jaringan lokal tidak membutuhkan sambungan ke internet. 

Berikut ini langkah-langkah untuk mengakses server SID melalui jaringan lokal: 

1. Siapkan server SID 
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2. Siapkan router 

3. Beri IP address statis untuk server SID 

4. Buat nama server di XAMPP 

5. Buat akses dari browser di server SID 

6. Buat koneksi dari komputer lain 

Masing-masing langkah dijelaskan di bawah. 

 

1. Siapkan server SID 

Server SID adalah komputer yang menyimpan master database untuk aplikasi SID. 

OpenSID terinstal di komputer ini, dan komputer ini juga menyimpan master 

folder desa yang berisi semua file ubahan desa. 

Komputer lain yang akan mengakses server SID adalah komputer biasa yang tidak 

perlu menginstal OpenSID. Akses ke server SID akan memakai browser biasa di 

komputer tersebut. 

Spesifikasi yang memadai untuk server SID yang akan diakses oleh sekitar lima 

pengguna adalah sebagai berikut: 

[spesifikasi komputer yang akan dipergunakan sebagai server SID] 

 

2. Siapkan router 

Cara yang relatif mudah untuk memasang jaringan lokal adalah dengan 

mempergunakan router/modem wifi. Router wifi dapat dipergunakan untuk 

membuat jaringan lokal nir-kabel walaupun tidak ada sambungan ke internet. 

Spesifikasi perangkat router wifi yang memadai untuk jaringan lokal di kantor kecil 

(jarak komputer terjauh yang akan mengakses server SID kurang dari 100m) adalah 

sebagai berikut: 

[spesifikasi router wifi dari telkom] 

Ikuti petunjuk router untuk menginstalnya dan untuk menghubungkan server SID dan 

komputer lain ke router tersebut. 

Untuk koneksi yang tercepat, sebaiknya server SID disambung ke router 

mempergunakan kabel, dan bukan wifi. 

 

3. Beri IP address statis untuk server SID 

Setiap komputer yang tersambung pada router diberi IP address oleh router. 

Biasanya komputer yang login ke router akan diberi IP address dinamis, yang 

berubah setiap kali login. Supaya tidak berubah-ubah, server SID perlu diberi IP 

address yang statis, yaitu sama terus. 

Ikuti petunjuk router untuk memberi IP address statis pada server SID , misalnya: 

192.168.1.5 
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Untuk meyakinkan IP address yang diberikan pada server SID, jalankan Command 

Prompt di server SID, dan ketikkan: 

ipconfig. 

IP address tampak di baris IPv4 Address. 

 

4. Buat nama server SID di XAMPP 

Untuk bisa mengakses aplikasi SID dengan nama yang mudah di-ingat, perlu 

mengubah setting apache untuk memberi nama pada aplikasi SID di XAMPP. 

Edit file httpd-vhosts.conf, yang biasanya ada 

di C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf. Tambahkan baris-baris 

seperti di bawah ini pada bagian akhir file tersebut. Ganti DocumentRootsesuai 

dengan lokasi instalasi OpenSID anda, dan ganti ServerName sesuai dengan nama 

yang diinginkan. 

<VirtualHost *:80> 
    DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\OpenSID" 
    ServerName opensid.server 
</VirtualHost> 

Apabila server SID juga dipakai untuk aplikasi web lain, tambahkan pula baris berikut, 

untuk memungkinkan akses ke aplikasi lain memakai alamat web lokal biasa, 

yaitu http://localhost. 

<VirtualHost *:80> 
    DocumentRoot "C:\xampp\htdocs" 
    ServerName localhost 
</VirtualHost> 

Setelah file httpd-vhosts.conf diubah, restart apache melalui control panel XAMPP. 

 

5. Buat akses dari browser di server SID 

Di server SID, tambahkan alamat server SID di file hosts. File ini ada di: 

 Windows 7, 10:  

C:\Windows\System32\Drivers\etc 

Perhatian: di Windows, file hosts tidak bisa diubah langsung di 

folder C:\Windows\System32\Drivers\etc. Copy file hosts dan salin dulu ke 

folder lain yang bisa di-edit pengguna, misalnya folder Downloads. Edit file hosts di 

situ dan sesudah di ubah, copy/paste kembali ke 

folder C:\Windows\System32\Drivers\etc. 

Ubah file hosts dengan menambahkan baris yang menghubungkan IP address 

server SID dengan nama server, mengikuti contoh sebagai berikut. Pakai IP address 

untuk server SID sebagaimana telah ditentukan di langkah 3 di atas: 

## 
# Host Database 
# localhost is used to configure the loopback interface 



P a g e  | 82 

OpenSID https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki 
 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

## 
#... 
192.168.1.5         opensid.server 

Setelah file hosts di-save, server SID dapat di akses dengan nama baru tersebut, 

dengan memasukkan alamat server SID di web browser (misalnya Chrome, Firefox, 

dsbnya) sebagai berikut: 

http://opensid.server 

6. Buat koneksi dari komputer lain 

Sambungkan komputer yang akan koneksi ke server SID ke jaringan yang sama 

dengan server SID (misalnya ke router wifi yang sama). 

Yakinkan bisa koneksi ke server SID, dengan: 

 di Windows, membuka Command Prompt 

 di Linux, membuka Terminal 

dan coba mengakses server SID, dengan command berikut, memakai IP address 

untuk server SID (lihat langkah 3 di atas): 

ping 192.168.1.5 

Apabila tidak bisa menyambung ke server SID, hambatan koneksi perlu diselesaikan 

dulu. Misalnya, lihat setting firewall dan setting router untuk mengizinkan akses ke 

komputer lain dalam jaringan. 

Kalau yakin ada koneksi, tambahkan alamat server SID di file hosts. File ini ada di: 

 Windows 7, 10:  

C:\Windows\System32\Drivers\etc 

Perhatian: di Windows, file hosts tidak bisa diubah langsung di 

folder C:\Windows\System32\Drivers\etc. Copy file hosts dan salin dulu ke folder 

lain yang bisa di-edit pengguna, misalnya folder Downloads. Edit file hosts di situ dan 

sesudah di ubah, copy/paste kembali ke 

folder C:\Windows\System32\Drivers\etc. 

Ubah file hosts dengan menambahkan baris yang menghubungkan IP server SID 

dengan nama server, mengikuti contoh sebagai berikut. Pakai IP address untuk server 

SID sebagaimana telah ditentukan di langkah 3 di atas: 

## 
# Host Database 
# localhost is used to configure the loopback interface 
## 
#... 
192.168.1.5         opensid.server 

Setelah file hosts di-save, server SID dapat di akses melalui jaringan lokal, dengan 

memasukkan alamat server SID di web browser (misalnya Chrome, Firefox, dsbnya) 

sebagai berikut: 

http://opensid.server 
 
 

http://opensid.server/
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XIV. PANDUAN INSTALASI SID DI HOSTING WEB 

 

Langkah-langkah untuk mengonlinekan SID (yaitu menginstall SID di hosting web) 

adalah: 

1. Siapkan anggaran untuk mendapatkan nama domain dan untuk menyewa 

layanan hosting 

2. Dapatkan nama domain, yaitu dapatkan alamat web yang akan dipakai untuk 

website SID 

3. Dapatkan layanan hosting, yaitu dapatkan tempat di mana server SID online akan 

dipasang 

4. Arahkan nama domain ke server hosting 

5. Onlinekan SID, yaitu mengunggah script dan database SID ke server hosting 

Langkah-langkah di atas dijelaskan berikut ini. 

Siapkan anggaran domain dan hosting 

Desa dapat menganggarkan biaya domain dan hosting dari dana desa. Di Peraturan 

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berikut: 

 Permendes No. 22 Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN 

DANA DESA TAHUN 2016, 

 Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

tahun 2017 Maju, 

 Permendes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Desapdttrans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2017, 

 Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2018 

desa diberi keleluasaan untuk mengembangkan SID dalam berbagai model dan 

biayanya dianggarkan melalui dana desa. Terpulang kepada desa itu sendiri, apakah 

pengembangan SID dianggap penting untuk kemajuan desa (Sumber: Suparman). 

Dapatkan nama domain 

Idealnya desa mempergunakan nama domain (alamat web) namadesa.desa.id untuk 

mengonlinekan SID. Domain desa.id kelola oleh Kominfo, yang diatur oleh PERATURAN 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 

2015. Untuk mendapatkan nama di desa.id perlu mengikuti proses yang dijelaskan 

di http://desa.web.id/. Untuk informasi tambahan mengenai proses mendapatkan 

domain desa.id untuk desa anda, lihatlah Panduan Mendaftar Untuk Domain desa.id. 

Apabila website SID akan digunakan sebagai alamat elektronik resmi desa maka 

Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 mewajibkan penggunaan domain desa.id (Bab III 

Pasal 4 Butir (1)). 

https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf8pPpk-XYAhUV6bwKHTo0DW0QFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.djpk.depkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-peraturan-pemerintah-no-22-tahun-2015%2FPP_22_2015.pdf&usg=AOvVaw1AvJt6dzMnBJtvQGRSyHEU
https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf8pPpk-XYAhUV6bwKHTo0DW0QFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.djpk.depkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-peraturan-pemerintah-no-22-tahun-2015%2FPP_22_2015.pdf&usg=AOvVaw1AvJt6dzMnBJtvQGRSyHEU
http://kedesa.id/id_ID/repository/permen-desa-nomor-22-tahun-2016-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2017-maju/
http://kedesa.id/id_ID/repository/permen-desa-nomor-22-tahun-2016-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2017-maju/
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_19_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_19_tahun_2017
https://www.facebook.com/suparman.suparman.3388
http://peraturan.go.id/permen/kemenkominfo-nomor-5-tahun-2015.html
http://peraturan.go.id/permen/kemenkominfo-nomor-5-tahun-2015.html
http://peraturan.go.id/permen/kemenkominfo-nomor-5-tahun-2015.html
http://desa.web.id/
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Mendaftar-Untuk-Domain-desa.id
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Contoh desa yang mempergunakan domain desa.id: http://purwasaba-

banjarnegara.desa.id/. 

Sementara menunggu mendapatkan domain desa.id, atau juga sebagai alternatif, 

banyak pula desa yang memakai domain lain dulu. 

Nama domain bisa dibeli di berbagai penyedia nama domain. Contoh desa yang 

memakai nama domain yang dibeli sendiri: http://desasindangheula.org/ (tidak 

mempergunakan SID). 

Ada juga desa yang menumpang pada domain kabupaten atau kecamatan. Contoh desa 

yang menumpang di domain kabupaten: http://sid.sidoarjokab.go.id/. 

Ada pula yang mempergunakan domain yang disediakan oleh penyedia aplikasi SID, 

seperti sideka.id. Contoh desa yang menggunakan domain dari sideka.id: http://kemawi-

somagede.sideka.id/. 

Komunitas OpenSID juga menyediakan domain opensid.id yang dapat digunakan oleh 

pengguna OpenSID yang memerlukan sebagai domain sementara menunggu 

diperolehnya domain desa.id. Untuk mendaftar mendapatkan domain opensid.id silakan 

ke http://opensid.id. Contoh desa yang menggunakan domain 

dari opensid.id: http://wolomuku-ende.opensid.id. 

Dapatkan layanan hosting 

Nanti pada waktu mau dipasang online, hosting website desa bisa di mana saja. Desa 

yang menumpang pada domain kabupaten biasanya tidak perlu memperoleh layanan 

hosting sendiri, karena cukup menumpang pada server kabupaten. Demikian juga, desa 

yang memanfaatkan fasilitas hosting yang disediakan penyedia aplikasi 

(seperti http://sideka.id), pada umumnya cukup membuat perjanjian dengan penyedia 

tersebut mengenai hosting yang mereka sediakan. 

Bagi yang menggunakan domain opensid.id, Komunitas OpenSID menyediakan opsi 

hosting yang diberi diskon khusus, yang harganya juga termasuk donasi kepada 

OpenSID. Desa yang berminat dapat mendaftar untuk hosting gratis ini 

di http://opensid.id. 

Desa yang mempergunakan domain desa.id atau yang membeli nama domain sendiri, 

biasanya perlu mendapatkan layanan hosting web sendiri. 

Beberapa penyedia hosting yang digunakan desa: 

 dapurhosting.com 

 idhostinger.com 

 indoreg.co.id 

http://purwasaba-banjarnegara.desa.id/
http://purwasaba-banjarnegara.desa.id/
http://desasindangheula.org/
http://sid.sidoarjokab.go.id/
http://kemawi-somagede.sideka.id/
http://kemawi-somagede.sideka.id/
http://opensid.id/
http://wolomuku-ende.opensid.id/
http://sideka.id/
http://opensid.id/
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 cangkirhost.net, menyediakan ssl 

 hoststres.com, menyediakan ssl 

 Happy Agung (Free SSL untuk akses HTTPS) 

 rumahweb.com, mengizinkan penggunaan .htaccess 

 domainesia.com (Pilih paket super agar bisa menggunakan SSH, git, composer 

dll) 

 dll 

Silakan tambahkan hosting lain yang juga digunakan desa. 

Kriteria memilih hosting, antara lain: 

1. Reliability, sejauh mana bisa dipercaya hosting itu selalu bisa diakses 

2. Kecepatan akses, mengunduh, mengunggah 

3. Apakah menyediakan versi perangkat aplikasi (PHP, Mysql, server web, dsbnya) 

yang diperlukan 

4. Apakah data pengguna dibackup secara rutin, dan dapat dipulihkan dengan 

mudah 

5. Sejauh apa diterapkan keamanan server dari serangan hacker 

6. Apakah menyediakan SSL, untuk lebih mengamankan akses ke data SID 

7. Dukungan teknis, apakah ada layanan chat online, apakah ada sistem tiket untuk 

memberi nomor layanan teknis 

8. Kecepatan memberi tanggapan kalau ada masalah atau pertanyaan 

9. Harga untuk paket layanan yang diperlukan 

10. Lokasi server. Bagi desa yang menggunakan domain desa.id untuk website SID, 

Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 mewajibkan desa menggunakan server yang 

berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bab VI Pasal 20 

butir (1)) 

 

Untuk menguji tingkat ketanggapan layanan suatu penyedia hosting, coba secara 

langsung: 

 menelpon nomor dukungan teknis mereka 

 memakai sarana chat online mereka 

 mengirim email ke alamat dukungan teknis mereka 

Apabila mereka lamban mengangkat telepon, lambat membalas email, 

layanan chat mereka jarang ada operatornya atau pengetahuan teknis petugas mereka 

kurang, sebaiknya penyedia hosting tersebut dihindari saja. 

https://www.facebook.com/agung.adi.5623


P a g e  | 86 

OpenSID https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki 
 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Keamanan data penduduk 

Seperti halnya semua Sistem Informasi Desa, database aplikasi OpenSID digunakan 

untuk menyimpan data penduduk dan data desa lainnya yang perlu dijaga keamannya. 

Hanya pihak-pihak yang berhak yang diperbolehkan mengakses data tersebut. 

Karena itu, sebelum meng-onlinekan aplikasi OpenSID mereka, desa perlu menyimak 

tanggung jawab mereka atas keamanan data penduduk dan langkah-langkah apa yang 

bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kebobolan. 

Pertama-tama, kita perlu paham bahwa tidak ada satupun aplikasi online yang 

sepenuhnya aman dari semua serangan online, walaupun aplikasi milik negera dan 

lembaga komersial dengan anggaran besar dan teknologi canggih sekalipun. 

Meskipun resiko kebobolan selalu ada, pemasangan aplikasi online terus berjalan, 

karena kemudahan/pendayagunaan/manfaat yang dimungkinkan oleh aplikasi online 

dianggap setimpal dengan resiko yang ada. 

Demikian juga dengan penyediaan aplikasi SID online, termasuk OpenSID. Sudah 

banyak aplikasi OpenSID desa, aplikasi SID CRI (OpenSID berasal dari SID CRI) dan 

aplikasi SIDEKA yang sudah online, demi memperoleh manfaat adanya SID online. 

Bahkan banyak aplikasi SID CRI desa yang sudah bertahun-tahun online. 

Pada umumnya, penyedia aplikasi atau hosting berusaha untuk mengantisipasi resiko 

serangan, dan menerapkan pertahanan terhadap resiko serangan tersebut (kalau tidak, 

aplikasi atau hosting mereka tidak akan laku). Jika terjadi peristiwa serangan, umumnya 

penyedia aplikasi atau hosting akan mempelajari serangan yang terjadi dan menutup 

titik lemah yang ditemukan. 

Resiko yang lebih tinggi umumnya berada di pihak administrator atau pengguna 

aplikasi itu sendiri, terutama karena lalai mengubah password atau setting aplikasi, atau 

lalai dalam menjaga kerahasiaan password. 

Langkah-langkah untuk mengurangi resiko kebobolan dan dampaknya, antara lain: 

 ganti semua password dan setting aplikasi default supaya lebih aman 

 ganti semua password secara rutin 

 jaga kerahasiaan semua password 

 identifikasi kelemahan aplikasi OpenSID dari segi keamanan data, dan laporkan 

supaya bisa diperbaiki 

 selalu update ke versi OpenSID yang terkini, karena versi terkini berusaha 

menutup celah keamanan yang diketahui 

 pastikan hosting yang digunakan menerapkan praktek terbaik untuk menjaga 

server mereka dari serangan, termasuk menyediakan SSL 

 pelajari syarat & ketentuan penyedia hosting, untuk memastikan apa tanggung 

jawab mereka bila terjadi kebobolan data. Pilih hosting yang mempunyai skema 

tanggung jawab sesuai dengan profil resiko desa anda -- sejauh mana desa ingin 

menghindari resiko 

 gunakan SSL 



P a g e  | 87 

OpenSID https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki 
 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Tentunya desa yang ingin menghindari resiko sama sekali, tidak akan mengonlinekan 

SID mereka. 

Arahkan nama domain ke server hosting 

Setelah mendapatkan nama domain dan layanan hosting web, nama domain perlu 

dikenali oleh server hosting melalui langkah berikut: 

 Ganti setting name server di tempat pengelolaan nama domain desa 

 Tambahkan nama domain sebagai domain alias di layanan hosting 

Langkah ini dijelaskan di bawah. Namun, harap diperhatikan, caranya berbeda-beda 

tergantung dari fitur yang disediakan oleh cPanel yang disediakan oleh masing-masing 

layanan hosting dan juga tempat di mana nama domain desa dikelola. Cara dan 

tampilan layar yang diberikan di bawah mempergunakan contoh dari 

layanan dapurhosting.com dan pengelolaan nama domain desa.id di Kominfo. 

Ganti name server di tempat pengelolaan nama domain 

Ganti name server di tempat pengelolaan nama domain supaya menunjuk ke name 

server yang ditentukan oleh penyedia hosting anda. Name server penyedia hosting 

dapat ditemukan pada dokumentasi online yang disediakan oleh penyedia hosting, atau 

bisa ditanyakan langsung kepada teknisi penyedia hosting. 

Sebagai contoh, name server untuk dapurhosting.com terdaftar 

di http://dapurhosting.com/pindah-hosting: 

 dns1.dapurhosting.net 

 dns2.dapurhosting.net 

 dns3.dapurhosting.net 

 dns4.dapurhosting.net 

Di tempat pendaftaran nama domain, cari tempat untuk mengganti name server untuk 

nama domain desa. Apabila tidak ditemukan, tanyakan pada teknisi pengelola nama 

domain desa. 

Ganti setting name server pada nama domain desa supaya mempergunakan name 

server yang ditentukan oleh penyedia layanan hosting desa. Sesudah diganti, tunggu 1 

sampai 2 hari untuk perubahan tersebut tersebar ke DNS di internet. 

Sebagai contoh, untuk domain desa.id, setting name server ada di ??????, sebagai 

terlihat di gambar berikut. 

[tampilan layar mengubah setting name server di desa.id] 

Tambahkan nama domain sebagai domain alias di layanan hosting 

Nama domain yang diperoleh perlu dikenali oleh server hosting. Dalam contoh ini 

di dapurhosting.com, untuk mengarahkan nama domain ke situs utama (yaitu ke 

folder public_html, bukan sub-domain), kita perlu menambahkan nama domain sebagai 

domain alias. 

 

 

 

http://dapurhosting.com/pindah-hosting
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Di cPanel, klik fitur Aliases, seperti terlihat di gambar berikut. 

 

 

 

Di form yang tampil, isi nama domain dan klik Add Domain. Nama domain yang kita 

masukkan sekarang akan mengarah ke folder public_html. 
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Onlinekan SID 

Setelah mendapatkan nama domain dan layanan hosting web, SID anda dapat di-

onlinekan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Buat database, mempergunakan cPanel 

2. Impor database desa, mempergunakan phpmyadmin di cPanel 

3. Upload script OpenSID, mempergunakan cPanel 

4. Upload folder desa, mempergunakan cPanel 

5. Ubah konfigurasi akses database, mempergunakan cPanel 

6. Ubah password pengguna supaya lebih ketat, mempergunakan SID 

Langkah-langkah ini dijelaskan di bawah. Namun, harap diperhatikan, caranya berbeda-

beda tergantung dari fitur yang disediakan oleh cPanel yang disediakan oleh masing-

masing layanan hosting. Cara dan tampilan layar yang diberikan di bawah 

mempergunakan contoh dari layanan dapurhosting.com. 

Buat database SID 

Di cPanel dapurhosting.com, database baru dibuat mempergunakan fitur MySQL. 
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Pergunakan fitur itu untuk membuat database baru, misalnya sid. (Catatan: untuk 

meningkatkan keamanan database anda, sebaiknya jangan pakai nama ini. Pakai nama 

yang tidak mudah ditebak orang lain). 

 

 

Setelah itu, buat user database SID. Di cPanel dapurhosting.com, fitur untuk mengelola 

pengguna database ada di fitur MySQL juga. Pergunakan fitur ini untuk 

membuat user baru, misalnya sid dan buat password (kode sandi) untuk pengguna 

tersebut. (Catatan: untuk meningkatkan keamanan database anda, sebaiknya memakai 

nama user dan kode sandi yang tidak mudah ditebak orang lain). 
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Berikan user baru ini akses ke database yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

 

Biasanya user ini diberi hak akses penuh ke database SID, seperti terlihat di gambar 

berikut. 
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Catat nama database, nama user dan kode sandi yang dipergunakan. Informasi ini nanti 

diperlukan pada waktu mengubah konfigurasi akses aplikasi SID ke database yang baru 

dibuat. 

Impor database desa 

Sebelum memulai proses mengonlinekan SID, anda harus membuat backup database 

SID offline anda, mempergunakan fitur Backup/Restore yang disediakan oleh aplikasi 

SID. 

File backup yang dihasilkan, misalnya backup-on-2016-09-20-04-34-15.sql, perlu di-

impor ke database baru yang dibuat di cPanel hosting. Impor backup tersebut 

mempergunakan phpmyadmin di cPanel. 
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Unggah script OpenSID ke server hosting untuk versi OpenSID sama dengan yang 

dipergunakan di server offline anda. Apabila file unduhan script OpenSID anda tidak 

tersimpan, bisa diunduh lagi dari https://github.com/eddieridwan/OpenSID/releases. 

 

Unggah script OpenSID, dalam format .zip, ke server hosting mempergunakan fitur File 

Manager di cPanel. 

 

 
 

Unggah script OpenSID ke folder public_html. 

 

 

 

 

 

https://github.com/eddieridwan/OpenSID/releases
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Setelah diunggah, extract atau kembangkan file .zip script OpenSID, mempergunakan 

fitur di File Manager cPanel. 

 

 

Apabila file script OpenSID dikembangkan ke dalam sub-folder, pindahkan semua file 

itu ke folder public_html. 

Unggah folder desa 

Buat file format .zip untuk folder desa di server SID offline anda. Folder desa berisi 

semua file ubahan desa dan perlu diunggah ke server hosting. Unggah file 

folder desa yang sudah di-zip mempergunakan File Manager di cPanel, ke 

folder public_html. 

Setelah diunggah, extract atau kembangkan file .zip tersebut. Prosesnya sama dengan 

pengunggahan script OpenSID yang dijelaskan di atas. 
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Ubah konfigurasi akses database SID 

 

Mempergunakan File Manager di cPanel, cari file desa/config/database.php. File ini berisi 

setting untuk mengakses database SID dan perlu diubah sesuai dengan setting untuk 

mengakses database SID yang telah dibuat sebelumnya di cPanel. 

Pergunakan fitur Code Editor di File Manager untuk menyunting 

file desa/config/database.php. 

 

 

 

 

Ganti setting akses database (nama database, user database, password) sesuai dengan 

database dan user yang telah dibuat di langkah Buat database SID di atas. 

Klik Save untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. 

 

 

Ubah password pengguna SID 

Dengan meng-onlinekan SID, anda meletakkan data penduduk desa pada media yang 

bisa diakses oleh siapa saja yang memakai internet. Anda, sebagai penjaga keamanan 

data warga desa, perlu menjaga agar data penduduk hanya bisa diakses oleh pengguna 

yang berhak. 
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Dalam hal ini, pengguna yang bisa mengakses modul Administrasi perlu ditinjau ulang. 

Pengguna yang tidak perlu mengakses SID online sebaiknya dihapus saja. Untuk 

pengguna lainnya, yang dianggap perlu mengakses modul Administrasi SID online, 

ubah kode sandi mereka supaya mempergunakan pola yang lebih ketat, yang lebih sulit 

ditebak secara manual ataupun secara otomatis. 

Periksa Setting PHP 

Informasi PHP yang aktif di hosting anda dapat dilihat menggunakan menu Pengaturan 

> Info Sistem. Di halaman yang tampil, periksa informasi PHP. Terutama: 

 yakinkan versi PHP yang digunakan adalah yang disupport OpenSID. PHP v7 

belum disupport penuh. 

 yakinkan extension fileinfo di-enable. fileinfo diperlukan untuk memeriksa jenis 

file yang diunggah agar menjaga keamanan situs. 

 

 
 

Kalau versi PHP bukan yang disupport, ubah menggunakan CPanel yang biasanya 

menyediakan fasilitas untuk memilih versi PHP yang diinginkan. Gambar berikut 

menunjukkan contoh menu untuk memilih versi PHP. 
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Kalau fileinfo tidak di-enable, gunakan CPanel untuk memilih extension PHP untuk di-

enable. Gambar berikut menunjukkan contoh fitur di CPanel untuk memilih extension 

untuk di-enable. Sekiranya hosting anda tidak menyediakan fitur setting seperti ini, 

hubungi admin hosting supaya fileinfo di-enable. 
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Aktifkan SSL/HTTPS 

 

Desa sebaiknya menggunakan hosting yang menyediakan SSL, sehingga website bisa 

diakses dengan protocol https. Jika hanya menggunakan http, semua komunikasi antara 

browser dengan server SID tidak ter-enkripsi, sehingga potensial dapat dibaca oleh 

hacker yang mencegat jalur komunikasi tersebut. Untuk mencegah kelemahan ini, dan 

untuk lebih mengamankan data SID, sebaiknya desa menggunakan hosting yang 

menyediakan SSL. 

Untuk membuat website aman atau akses HTTPS dengan SSL silahkan ikuti tautan 

panduan Akses Aman (HTTPS) SSL. Panduan ini hanya berlaku pada hosting yang 

menyediakan SSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/eddieridwan/OpenSID/wiki/Akses-Aman-(HTTPS)-SSL
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FAQ 

 
TANYA: Lampiran surat (F-1.01 atau lainnya) kosong 

 

JAWAB: File lampiran (misalnya f-1.01.php) perlu tersimpan di folder yang sama dengan 

template .rtfuntuk surat yang bersangkutan. Jika template .rtf-nya telah diubah sesuai 

kebutuhan desa, maka template tersebut akan tersimpan di folder desa/surat/export. 

Dalam hal ini file lampirannya perlu ada di folder itu juga. 

Apabila file lampiran (misalnya f-1.01.php) untuk suatu surat dirilis sesudah suratnya 

diubah, maka file lampiran tersebut belum tersalin ke folder desa/surat/export. 

Untuk memindahkan file lampiran suatu surat ke folder desa/surat/export, lakukan: 

1. Di laman Master Surat, lakukan Download untuk surat yang bersangkutan 

2. Kemudian langsung Upload file template yang telah di-download tersebut (tanpa 

diubah). Sistem akan menyalin file lampiran yang diperlukan secara otomatis. 

T: Data ayah/ibu/suami/istri salah pada surat 

JAWAB: Periksa pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penduduk yang 

bersangkutan. SID membolehkan pengisian NIK dengan angka 0 (nol) apabila NIK 

seseorang tidak diketahui. Namun perlu diperhatikan, NIK 0 (yang jelas tidak unik) bisa 

menghasilkan data yang salah pada surat yang menampilkan data ayah/ibu/suami/istri. 

Untuk mencegah masalah ini, bisa menggunakan NIK-sementara berisi 16 angka (harus 

unik). 

TANYA: Pada waktu mencetak surat, ukuran kertas defaultnya A4. Bagaimana 

mengubahnya? 

JAWAB: Surat yang dihasilkan oleh fitur Cetak Surat adalah HTML yang tidak 

mempunyai setting ukuran kertasnya. Yang memberi default A4 itu adalah fitur print 

pada sistem operasi (Windows, Linux, dsbnya) dan ukuran kertas yang tersedia pada 

printer anda. Untuk mengubahnya, ganti page size pada waktu print. 
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Misalnya, ukuran kertas surat keterangan desa umumnya F4 (216mm x 330mm). Di 

Windows, ukuran kertas ini biasanya dikenal sebagai Folio. Pada print dialog, pilih Folio 

sebelum mencetak surat. 

Untuk membuat ukuran Folio itu sebagai default, pada Windows 10 lakukan di Control 

Panel. Pilih Devices and Printers dan klik printer yang akan dipakai. Pada klik-kanan, 

pilih Printing preferencesdan klik tombol Advanced. Di isian Paper size ganti pilihan 

menjadi Folio dan klik OK. Sesudah itu, ukuran kertas default untuk printer itu akan 

tampil sebagai Folio. 

[screen shot Windows 10 advanced printer settings] 

T: Pada waktu mencetak surat, bagaimana menghilangkan tulisan nama file di 

footer dan header? 

JAWAB: Ini terjadi saat mencetak memakai fitur Cetak Surat. Tulisan di footer dan 

header itu adalah setting default pada print dialog untuk sistem operasi (Windows, 

Linux, dsbnya) dan printer yang anda pakai untuk mencetak halaman web. Untuk 

menghilangkan tulisan di footer dan header itu, di print dialog di bagian Options, 

pilihan Headers and footers jangan dicentang. 

[screen shot Windows 10 print dialog] 

TANYA: Di Master Surat, ada surat yang tidak menampilkan tombol Unduh 

JAWAB: Pada daftar surat di laman Master Surat, surat yang tidak menampilkan 

tombol Unduhmenandakan bahwa surat tersebut belum ada template untuk Export Doc. 

Template Export Doc untuk surat tersebut dapat dibuat dengan mengikuti langkah-

langkah berikut: 

 

1. Unduh contoh template Export Doc (mana saja), mengikuti langkah yang 

dijelaskan di Master Surat. 

2. Ubah template yang sudah diunduh itu sesuai dengan kebutuhan surat baru 

yang belum memiliki template itu. Panduan menyunting template surat export 

bisa dilihat di atas. 

3. Unggah template baru itu dengan menekan tombol Unggah pada surat yang 

belum memiliki template itu. Setelah diunggah, pencetakan selanjutnya untuk 

surat itu akan mempergunakan template baru itu. Tombol Unduh akan tampil 

sekarang untuk surat itu, dan dapat dipakai untuk mengunduh template itu lagi, 

apabila diperlukan. 

TANYA: Bagaimana cara mengatasi lupa password administrator? 

JAWAB: Di phpmyadmin buka tabel user. Di baris 'admin' edit dan ganti password 

dengan text biasa menggunakan opsi MD5. Demi keamanan data SID, gunakan 

password yang sulit ditebak orang maupun program. 

https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Master-Surat
https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Master-Surat
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Untuk menghindari masalah lupa password administrator, bisa mengikuti langkah-

langkah berikut: 

 mempergunakan perangkat simpan password, seperti KeePass 

 membuat akun administrator tambahan di SID. Akun administrator kedua ini bisa 

dipergunakan untuk masuk ke SID sebagai administrator untuk mengubah 

password akun dengan username 'admin'. 

 

http://keepass.info/download.html
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TERIMA KASIH 


