
 

 

 

 
 

 

 

PEMBUATAN GOOGLE FORM DALAM PEMUTAKHIRAN 

DATA PENGURUS IPSM KELURAHAN DI DINAS SOSIAL 

KOTA SURABAYA 

 

 

PROYEK AKHIR 

 

 

Program Studi 

DIII Administrasi Perkantoran 

 

 

 

Oleh: 

Rizaldi Firman Muhammad Yusuf 

18390150007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



PEMBUATAN GOOGLE FORM DALAM PEMUTAKHIRAN 

DATA PENGURUS IPSM KELURAHAN DI DINAS SOSIAL KOTA 

SURABAYA 

 

 
PROYEK AKHIR 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Ahli Madya Administrasi Bisnis 

 

 

 

 

Oleh: 

 
Nama : Rizaldi Firman Muhammad Yusuf 

NIM :18390150007 

Program : DIII (Diploma Tiga) 

Jurusan : Administrasi Perkantoran 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Perfectly balanced, as all things should be.” 

 
-Rizaldi Firman Muhammad Yusuf- 



 
 

 

 
 



i  

ABSTRAK 

 

 
 

Dinas Sosial Kota Surabaya adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang 

menaungi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Dalam pelaksanaan programnya, Dinas 

Sosial Kota Surabaya.memerlukan bantuan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) 

untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat kurang mampu atau disebut Penyandang 

Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Surabaya. Adapun kendala yang sering 

terjadi adalah data IPSM yang tidak sesuai seperti di lapangan. 

Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini maka dibuatlah form pemutakhiran data, 

agar nantinya bisa memperbarui data IPSM yang ada secara cepat dan valid. Hal ini 

dinilai lebih praktis dan menghemat pengeluaran instansi daripada harus melakukan 

survei satu per satu. 

Hasil dari karya tulis ini adalah form pemutakhiran data IPSM kelurahan di Dinas 

Sosial Kota Surabaya. Dengan memanfaatkan Google Form, form pemutakhiran data ini 

akan berjalan efektif jika dilihat dari banyaknya kelebihan pada salah satu aplikasi 

google tersebut. Hasil data dari form ini nanti akan berguna untuk melancarkan 

program-program Dinas Sosial Kota Surabaya. 

Kata kunci: Pemutakhiran Data, IPSM, Program Dinas Sosial 
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ABSTRACT 

 

 

 
The Surabaya City Social Service is an element of the regional government that 

oversees the Community Social Workers Association. In its programs, the Surabaya 

City Social Service requires the assistance of the Community Social Workers 

Association (IPSM) if the program is aimed at underprivileged communities or called 

People with Social Welfare Problems (PMKS) in Surabaya City. However, problems 

often occur related to invalid IPSM data such as those in the field. 

In order to overcome this problem, a data updating application was made, so that 

later it could update the existing IPSM data quickly and validly. This is considered 

more practical and saves agency expenses than having to conduct surveys one by 

one. 

The result of this paper is an application using Google Forms for updating IPSM 

management data at the Surabaya City Social Service. By utilizing Google Forms, 

this data updating application will run effectively when viewed from the many 

advantages in one of these Google applications. The results of the data from this 

application will later be useful for launching the programs of the Surabaya City 

Social Service. 

Keywords: Data Updating, IPSM, Social Service Program 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemutakhiran berasal dari kata dasar mutakhir. Pemutakhiran juga 

diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memperbarui sesuatu. (KBBI, 

2020) Sedangkan kata mempunyai arti sebuah keterangan, atau bahan nyata 

yang dapat dijadikan dasar kajian. (KBBI, 2020) 

Menurut pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemutakhiran 

data merupakan kegiatan memperbarui suatu data guna kepentingan 

perusahaan atau instansi. Instansi yang melakukan kegiatan pemutakhiran 

data, salah satunya adalah Dinas Sosial Kota Surabaya. Data yang 

dimutakhirkan adalah data dari pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

(IPSM) kelurahan. Pemutakhiran data ini penting dilakukan apabila akan ada 

program bantuan dari pemerintah yang sasarannya adalah Penyandang 

Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Surabaya, yang nantinya akan 

disalurkan melalui PSM. 

Kendala yang terjadi adalah, Dinas Sosial Kota Surabaya tidak 

memiliki data yang valid terkait data pengurus IPSM. Hal ini dikarenakan 

pembaharuan data tidak dilakukan secara teratur, dan proses pendataannya 

juga dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif. Proses manual yang 

dilakukan untuk mendata pengurus IPSM adalah ketika Dinas Sosial Kota 

Surabaya mengadakan sebuah acara yang dihadiri pengurus IPSM kelurahan. 

Pengurus yang hadir akan menyerahkan fotocopy KTP untuk nantinya didata 

oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Namun sering kali terjadi, para pengurus 

tidak mengumpulkan fotocopy KTP atau berhalangan hadir saat acara, maka 

dari itu proses pendataan pengurus IPSM kelurahan menjadi tidak efektif. 

Dari penyataan di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya pendataan 

manual kurang efektif sehingga menghasilakn data yang kurang valid. Hal ini 

berimbas pada tersendatnya program Dinas Sosial Kota Surabaya yang 

melibatkan IPSM kelurahan. Maka dari itu dibuatlah sebuah form, guna 
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membantu pemutakhiran data pengurus IPSM kelurahan di Dinas Sosial Kota 

Surabaya. Form ini berbasis Google Apps, yaitu Google Form yang nantinya 

bisa mempermudah Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memutakhirkan data. 

Alasan utama kenapa menggunakan Google Form sebagai platform 

yang cocok untuk membantu pemutakhiran data ini, karena Google Form 

bersifat daring, yang artinya bisa digunakan kapan pun dan di manapun. 

Selain itu Google Form juga cocok digunakan untuk pengurus IPSM 

kelurahan yang punya mobilitas tinggi di lapangan, sehingga Google Form 

adalah platform yang paling cocok. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dari karya tulis 

ini adalah bagaimana membuat form pemutakhiran data IPSM kelurahan di 

Dinas Sosial Kota Surabaya. 

 
1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, batasan masalah dari karya tulis ini 

adalah: 

1. Form yang digunakan untuk pemutakhiran data adalah Google Form. 

2. Google form yang hanya dibuat untuk Dinas Sosial Kota Surabaya. 

 
 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuannya adalah terciptanya 

form pemutakhiran data untuk Dinas Sosial Kota Surabaya, guna 

melancarkan kegiatan pemutakhiran data pengurus IPSM kelurahan di Dinas 

Sosial Kota Surabaya. 
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1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Kegiatan workshop ini diharapkan bisa membantu Dinas Sosial Kota 

Surabaya dalam kegiatan pemutakhiran pengurus IPSM kelurahan di 

Dinas Sosial Kota Surabaya. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu administrasi perkantoran 

yang telah didapat dengan bimbingan dosen pembimbing untuk 

membantu Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal 

pemutakhiran data pengurus IPSM kelurahan di Dinas Sosial 

Kota Surabaya. 

b. Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya 

Sebagai ide atau input dalam pengembangan sistem 

pemutakhiran data di Dinas Sosial Kota Surabaya agar lebih 

konkrit dan sesuai dengan yang ada di lapangan, sehingga 

kedepannya bisa mempermudah proses penyerahan bantuan 

kepada PMKS. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Workshop ini secara umum terbagi menjadi 

beberapa bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk 

memperjelas pokok- pokok bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan 

laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan proyek akhir, manfaat proyek akhir, serta 

sistematika penulisan terkait karya tulis Pemanfaatan Google Form dalam 

Pemutakhiran Data Pengurus IPSM Kelurahan di Dinas Sosial Kota 

Surabaya. 
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2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Surabaya, 

visi dan misi Dinas Sosial Kota Surabaya, dan struktur Dinas Sosial Kota 

Surabaya, serta gambaran umum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

(IPSM). 

3. BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori pemutakhiran data, aplikasi 

google, serta Microsoft Excel. 

4. BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas tentang uraian tugas-tugas yang dilakukan selama 

Proyek Akhir, serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi serta pembahasan pekerjaan yang 

dilakukan selama Proyek Akhir. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan solusi dari kegiatan yang dilakukan 

pada karya tulis Pemanfaatan Google Form dalam Pemutakhiran Data 

Pengurus IPSM Kelurahan di Dinas Sosial Kota Surabaya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 
2.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Surabaya 

2.1.1. Pengertian Dinas Sosial 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 pasal 1 

ayat 2, dijelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintah di bidang 

sosial yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugas dan 

kewenangannya adalah; 

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang sosial. 

2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. 

3. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan, serta pengelolaan 

unit pelaksana teknis UPTD. 

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya 
 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya 

Sumber Gambar: Perwali Surabaya No.40 2018 

Gambar ini diambil dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 

2018, yang mana bisa kita lihat bahwasanya; 

a. Kepala Dinas membawahi: 

1. Sekretariat; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Swadaya Sosial 

membawahi: 

1. Seksi Bina Sosial Keagamaan; 

2. Seksi Bina Swadaya Sosial. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi: 

1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; 

2. Seksi Rehabiltasi Tuna Sosial dan Penyandang Disabilitas 

e. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi: 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; 

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin. 

f. Bidang Perencanaan, Pendataan, Pengawasan dan 

Pengendalian, membawahi: 

1. Seksi Perencanaan dan Pendataan Masalah Sosial ; 

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Masalah Sosial. 

g. UPTD. 

 
 

2.2. Gambaran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

2.2.1. Pengertian Pekerja Sosial Masyarakat 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 pasal 1 

ayat 1, dijelaskan bahwasanya Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran 

dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, 

dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Sedangkan kumpulan dari PSM disebut Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

(IPSM). 

2.2.2. Tugas Pekerja Sosial Masyarakat 

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 juga 

dijelaskan butir-butir tugas PSM, diantaranya adalah; 

a. Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial; 

b. Membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan 

Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial; 
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c. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial; 

d. Mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau 

kelurahan atau nama lain; 

e. Berperan aktif dalam program nasional; 

f. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PSM juga berkoordinasi dengan 

kepala desa atau lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial 

dan penyelenggara pembangunan lainnya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Pemutakhiran Data 

Pemutakhiran berasal dari kata dasar mutakhir. Pemutakhiran juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memperbarui sesuatu. (KBBI, 2020) 

Sedangkan kata memiliki arti sebuah keterangan, atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian. (KBBI, 2020) 

Menurut pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa kegiatan pemutakhiran 

data adalah kegiatan memperbarui data pada sebuah perusahaan atau instansi. 

Pemutakhiran data ini penting dilakukan untuk guna kelancaran pendataan dan 

lajunya program perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan data tersebut. 

3.1.1. Tujuan Pemutakhiran Data 

Kegiatan pemutakhiran data dilakukan untuk memperbarui data pada sebuah 

perusahaan atau instansi. Selain itu ada beberapa poin mengenai tujuan 

pemutakhiran data tersebut, diantaranya: 

1. Memudahkan jalannya program perusahaan atau instansi yang berkaitan 

dengan data. 

2. Memudahkan pengawasan pada data yang ada. 

3. Mempercepat program regenerasi. 

3.2 Google Form 

Google Form adalah fasilitas google untuk membuat survey secara 

daring. Pemanfaatan Google Form selain untuk membuat survey, juga bisa 

digunakan dalam pengumpulan data, pembuatan kuesioner dan informasi 

beserta jawabannya. Pengumpulan data inilah yang nanti dimanfaatkan untuk 

proses pemutakhiran data PSM di Kota Surabaya. (Suyoso, 2016) 

a. Kelebihan 

Google adalah platform berbasis daring, sehingga sangat efisien untuk 

digunakan, apalagi ketika berhubungan dengan data-data dan informasi 

yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Selain efisien dalam penggunaannya, 

Google Form juga praktis karena memiliki fitur rekap data otomatis yang 

tersusun secara rapi. Rekapan ini langsung tersambung ke Microsoft Excel 

atau spreadsheet yang semakin memudahkan penggunanya. (Suyoso, 

2016) 
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b. Kekurangan 

Google Form memiliki desain tampilan yang terbatas. Kekurangan ini 

sering kali mengganggu pengguna yang dituntut membuat form dengan 

desain yang otentik dan detail pada acara atau perusahaan yang dinaungi. 

Pembuatan formulir juga rawan akan kesalahan, meski begitu Google 

Form tidak menyediakan fitur riwayat penyuntingan yang sangat penting 

fungsinya ketika ada kesalahan pada desain formulir yang dibuat. 

(Suyoso, 2016) 

c. Fitur 

Google Form terkenal akan user interface yang ringan dan familiar untuk 

pemula. Hal ini berkaitan dengan fitur-fitur Google Form yang mudah 

untuk digunakan, diantaranya: 

 Drag-and-Drop 

Fitur ini berfungsi memindahkan suatu objek ke tempat yang 

diinginkan dengan mengklik objek terkait. Tentunya dengan fitur ini 

semakin menambah kemudahan pengguna sehingga cepat dalam 

pembuatan formulir. (Suyoso, 2016) 

Gambar 3.1 Tampilan Drag-and-Drop 

 

 

 Summary Otomatis 

Google Form juga menyediakan fitur summary atau ringkasan hasil 

formulir atau pengumpulan data secara otomatis. Ringkasan yang 

ditampilkan akan berupa diagram atau grafik sesuai dengan jenis 

pertanyaan. Untuk analisa lebih rinci, Google Form menyediakan fitur 

summary otomatis yang terhubung langsung ke Microsoft Excel atau 

spreadsheet. (Suyoso, 2016) 
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Gambar 3.2.Summary Otomatis 

 

 Hasil Survey Real-Time 

Fitur kali ini menampilkan hasil jawaban secara real-time. Fitur ini 

juga memperbaharui summary atau ringkasan data yang sudah 

ditampilkan. Tentu ini akan sangat membantu pengguna untuk lebih 

cepat mengetahui perkembangan formulirnya. (Suyoso, 2016) 

 Response Validation 

Response validation adalah fitur yang mengharuskan responden untuk 

menjawab jawaban yang sudah disetting khusus oleh pengguna. 

Sebagai contohnya, pengguna dapat mengatur jawaban yang akan 

direspon oleh responden dengan jawaban angka saja, namun tidak 

semua pertanyaan bisa mendukung fitur ini. Fitur ini hanya 

pertanyaan bertipe short answer, paragraph, dan checkboxes yang 

bisa. Fitur ini juga bisa memudahkan responden dalam pengisian 

formulir. (Suyoso, 2016) 

 

Gambar 3.3.Respon Validation 
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 Branching Logic 

Fitur yang satu ini membagi responden sesuai pertanyaan yang sesuai. 

Jika pertanyaannya, “Apa pekerjaan anda?” maka akan muncul tiga 

opsi jawaban yang akan mengarahkan responden ke pertanyaan yang 

sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Fitur ini selain membantu 

pengguna dalam membagi responden, juga akan memudahkan 

responden karena efektif dengan menggunakan satu link yang bisa 

diisi oleh banyak jenis responden. (Suyoso, 2016) 

 

 

 
 

3.2.1. Google Drive 

Gambar 3.4.Branching Logic 

 

Google Drive merupakan penyimpanan data secara online selayaknya 

menyimpan ke dalam folder dalam komputer. Layanan ini juga terintegrasi 

dengan Gmail dalam satu akun. Google Drive memberikan layanan 

penyimpanan gratis sebesar 15 GB dan dapat ditambahkan dengan 

pembayaran tertentu. Kita juga bisa membuat dan berbagi data dokumen di 

google drive. Selain itu kita bisa mengakses data file dari mana saja di 

rumah ataupun di kantor dengan terhubung dengan internet pastinya. 

(Priyatna, 2016) 

a. Kelebihan 

Google Drive adalah penyimpanan online yang bisa terhubung dengan 

aplikasi google yang lain, seperti Gmail, Google Calendar, Google 
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Form, dan lain-lain. Selain itu, menurut (Surya, 2016) Google Drive 

mempunyai user interface yang ringan dan mudah dipahami. 

(Priyatna, 2016) 

b. Kekurangan 

Google Drive membatasi ruang penyimpanannya hingga sebesar 15 

GB, hal ini menjadi kendala tersendiri ketika dihadapkan dengan file 

berukuran besar dan file yang sudah menumpuk akibat pekerjaan. 

Google Drive membatasi masa pengunduhan pada satu file, atau yang 

disebut limit. Sehingga dalam waktu 24 jam, file yang tersimpan di 

Google Drive hanya bisa diunduh sebanyak 100 kali, tidak bisa lebih 

dari itu. (Priyatna, 2016) 

3.3. Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet) 

Spreadsheet atau biasa disebut aplikasi pengolah angka adalah aplikasi 

komputer untuk organisasi yang gunanya menganalisis dan mengelola data 

dalam bentuk tabel. Fungsi aplikasi pengolah angka pada umumnya adalah 

menghitung, menganalisa, memproyeksikan, dan mampu mempresentasikan 

data dalam bentuk grafik yang menarik.. Tidak berselang lama kemudian, ada 

Google Sheet yang semakin menambah keanekaragaman Google Apps. 

(Sodikin, 2019) 

3.3.1. Google Sheet 

Google Sheet adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh 

Google dan termasuk ke dalam Google Aps. Pengoperasian aplikasi ini 

menggunakan sistem daring dimana segala penyimpanan datanya 

terhubung ke penyimpanan cloud dari google, yaitu Google Drive. 

(Sodikin, 2019) 
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a. Kelebihan 

Sebagai aplikasi google, tentunya Google Sheet berjalan secara 

daring. Kelebihan aplikasi daring tentunya adalah kepraktisan saat 

pengoperasiannya. Lain halnya dengan Microsoft Excel, Google Sheet 

bisa dibuka kapan saja dan dimana saja tanpa perlu memasangnya di 

gawai. Disamping praktis, Google Sheet juga terhubung langsung 

dengan Google Form. Salah satu ciri dari aplikasi google adalah 

terhubung secara otomatis antara satu aplikasi dengan yang lain, 

seperti contoh Google Form yang terhubung langsung ke Google 

Sheet, saat ada data baru yang masuk, maka akan memperbaharui 

secara otomatis. Kelebihan-kelebihan inilah yang membuat Google 

Sheet patut untuk diperhitungkan. (Sodikin, 2019) 

b. Kekurangan 

Kekurangan dari aplikasi daring adalah kendala koneksi. Memang 

benar jika Google Sheet adalah aplikasi yang praktis, namun harus 

diimbangi juga dengan koneksi internet yang lancar agar aplikasi ini 

bisa berjalan dengan baik. (Sodikin, 2019) 

c. Fitur 

Ada fitur-fitur menarik yang tersedia pada Google Sheet yang 

merupakan aplikasi pengolah angka daring. Hal ini tentunya berbeda 

dengan Microsoft Excel yang non daring, berikut diantaranya: 

1. Sharing Project 

Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk membagikan tugas 

atau proyek yang dikerjakan ke teman satu kelompoknya. Hal ini 

tentu dapat mempercepat pengerjaan suatu tugas atau proyek, 

karena dikerjakan secara bersamaan. (Sodikin, 2019) 

 

Gambar3.5.SharingProject 
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2. Konversi File 

Fitur ini juga sangat membantu ketika ada pekerjaan atau tugas 

yang menuntut format file yang berbeda. Google Sheet 

memfasilitasi untuk menkonversi file data yang sebelumnya 

dikerjakan di Google Sheet menjadi file Microsoft Excel. 

(Sodikin, 2019) 

Gambar 3.6.Konversi File 

 

3. Mencantumkan Spreadsheet di Situs Web 

Sebuah sheet terkadang perlu untuk dibagikan atau disematkan ke 

dalam website. Fitur ini sangat menggambarkan Google Sheet yang 

merupakan aplikasi pengolah angka daring dengan secara fleksibel 

membagikan file kerja sheet ke dalam website, sehingga 

pengunjung website bisa langsung mengakses data kerjanya. 

(Sodikin, 2019) 

Gambar 3.7.Embed Spreadsheet 
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3.3.2. Microsoft Excel 

 
Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang didistribusikan oleh 

Microsoft Corporation sejak tahun 1993. Aplikasi ini tergabung dalam 

Microsoft Office System yang didalamnya terdapat banyak aplikasi 

administrasi seperti Microsoft Word, Microsoft Power Point dan lain-lain. 

Seperti halnya Google Sheet yang terhubung dengan aplikasi di dalam 

Google Aps, Microsoft Excel juga terhubung dengan aplikasi Microsoft 

Office System lainnya. (Sodikin, 2019) 

a. Kelebihan 

Kepopuleran Microsoft Excel tidak luput dari tampilannya yang 

sederhana dan ramah pada pemula. Jarak icon serta fungsinya terlihat 

jelas dan dapat dipelajari dengan cepat. Selain itu, Microsoft Excel 

memiliki lembar kerja yang sangat luas dengan total 17.179.869.184 

sel pada Microsoft Excel versi 2016. Kelebihan lainnya adalah bisa 

dikerjakan pada aplikasi pengolah angka yang lain, seperti pada 

Google Sheet. Hal ini tentunya sangat menguntungkan ketika akan 

mengolah data yang sebelumnya ada pada Google Sheet untuk 

dikerjakan pada Microsoft Excel. (Sodikin, 2019) 

b. Kekurangan 

Berbeda dengan Google Sheet yang merupakan aplikasi open source, 

Microsoft Excel mematok harga untuk lisensinya. Maka dari itu, 

kelemahan dari Microsoft Excel adalah tidak bisa oleh banyak orang, 

karena sistem lisensi tersebut. Kekurangan yang lain adalah jumlah 

rumus dan fungsi yang begitu banyak, sehingga perlu waktu yang 

cukup lama untuk menguasai hal tersebut. (Sodikin, 2019) 
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3.4. Aplikasi Pengolah Kata 

Aplikasi pengolah angka merupakan aplikasi yang sering digunakan 

untuk kebutuhan kantor, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan bidang 

kepenulisan. Sekarang ada banyak sekali macam aplikasi pengolah kata yang 

bisa kita pakai, salah satu yang paling banyak penggunanya adalah Microsoft 

Word, Wordpad, Google Docs, dan lain-lain. Fungsi pengolah kata ini 

biasanya digunakan untuk mengedit dokumen, menulis artikel, dan bisa juga 

digunakan untuk membuat sebuah laporan. (Advernesia, 2021) 

3.4.1. Microsoft Word 

Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket 

instalasi Microsoft Office, yang berfungsi sebagai pernagkat lunak pengolah 

kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. 

(Advernesia, 2021) 

Selain itu Microsoft Word juga tersedia di sistem operasi lain selain 

Microsoft, diantaranya, Mac OS, IOS, dan Android. Hal ini yang membuat 

Microsoft jadi lebih populer ketimbang aplikasi pengolah kata serupa. 

(Advernesia, 2021) 

a. Kelebihan 

Tampilan yang mudah dipahami dan tidak terkesan rumit adalah salah 

satu kelebihan Microsoft Word. Pengguna juga bisa menyimpan file dari 

Microsoft Word dengan ekstensi yang beragam, semisal PDF. Hal ini 

tentu akan semakin memudahkan pengguna dalam membuat sebuah 

dokumen. (Advernesia, 2021) 

b. Kekurangan 

Meski mempunyai tampilan yang mudah dipahami serta banyak fitur 

yang menarik, aplikasi pengolah kata buatan Microsoft ini adalah 

aplikasi berlisensi atau berbayar. Selain itu aplikasi ini juga sering 

mengalami pembaruan versi yang dimana kita harus mengikuti 

pembaruan tersebut. (Advernesia, 2021) 
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3.5. Surat Permohonan 

Surat Permohonan merupakan surat yang dibuat perseorangan, 

organisasi, dan badan usaha untuk memohon suatu hal kepada pihak lain atau 

instansi lain. Surat permohonan juga memiliki ciri khas dan karakteristik yang 

khusus agar susunan tulisan dalam teksnya bisa digolongkan sebagai surat 

resmi. Format surat permohonan biasanya berbeda pada masing-masing 

perusahaan atau instansi. (IdCloudHost, 2020) 

3.5.1. Format Surat Permohonan 

Dikarenakan surat permohonan adalah surat resmi maka terdapat beberapa 

poin yang harus ada pada tiap surat permohonan, diantaranya adalah; 

1. Kop Surat 

2. Waktu Surat 

3. Nomor Surat 

4. Perihal Lampiran 

5. Isi Surat 

6. Tanda Tangan dan Nama Terang 

7. Tembusan 

(IdCloudHost, 2020) 

3.6. Berita Acara 

Berita acara adalah sebuah laporan yang dibuat sebagai bukti yang legal 

tentang adanya suatu kegiatan, acara, atau pertunjukkan. Berita acara ini juga 

berfungsi guna transparansi kegiatan atau acara, sehingga diharapkan 

meminimalisir adanya permasalahan di lain waktu seperti penipuan, 

penyelewengan dan sebagainya. (Wijaya, 2021) 
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3.6.1. Format Berita Acara 

Sama seperti surat permohonan yang formatnya bisa berubah sesuai dengan 

ketentuan masing-masing perusahaan dan instansi, berita acara juga punya 

beberapa poin yang harus ada, diantaranya; 

1. Nomor surat; 

2. Keterangan berupa hari, tanggal, dan tempat acara; 

3. Identitas lengkap dari kedua belah pihak; 

4. Isi acara; 

5. Tanda tangan kedua belah pihak. 

(Wijaya, 2021) 

 
3.7. Rekap Data 

Rekap data adalah suatu kegiatan meringkas data, sehingga lebih 

berguna bentuk, susunan, sifat, dan isinya. Intinya adalah, rekap data adalah 

sebuah kegiatan mengolah sebuah data yang mentah, menjadi data yang siap 

disajikan kepada pembaca. (Honainah, 2016) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
4.1. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Proyek Akhir berlangsung selama 76 (tujuh puluh enam) hari 

kerja, 629,5 jam. Program Proyek Akhir yang dilaksanakan pada Dinas 

Sosial Kota Surabaya yang pelaksanaannya pada: 

Tanggal : 08 Februari 2021 – 18 Juni 2021 

Tempat : Dinas Sosial Kota Surabaya 

Peserta : Rizaldi Firman Muhammad Yusuf 

NIM : 18.39015.0007 

 
Pekerjaan yang dilakukan selama Proyek Akhir tertulis dalam tabel berikut 

 
Tabel 4.1 Kegiatan Umum 

 

No. Kegiatan/Pekerjaan umum 

1. Membuat laporan penerima bantuan kursi roda 

2. Membuat surat permohonan kursi roda 

3. Membuat berita acara penerimaan kursi roda 

4. Merekap data penerima PPh 

 

Tabel 4.2 Kegiatan Khusus 
 

No. Kegiatan/Pekerjaan khusus 

1. Membuat aplikasi Pemanfaatan Google Form dalam 
Pemutakhiran Data Pengurus IPSM Kelurahan di Dinas Sosial Kota 

Surabaya 
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4.2. Metode Penulisan 

Dalam penyelesaian Laporan Proyek Akhir ini, ada beberapa metode 

penulisan yang digunakan, diantaranya; 

a. Studi Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati lebih dalam mengenai objek 

yang dibahas, yaitu IPSM. Dikarenakan keadaan pandemi, kegiatan 

observasi pun dilakukan di dalam kantor Dinas Sosial Kota Surabaya 

dengan bantuan karyawan di bidang Bina Swadaya Sosial dan 

Keagamaan. 

b. Pencarian Sumber Refrensi 

Ketika akan menulis sebuah karya tulis, tentunya dibutuhkan refrensi 

yang valid guna mendukung isi laporan yang ada. Refrensi ini biasanya 

disarankan oleh dosen pembimbing yang kemudian diolah sendiri oleh 

penulis menjadi hasil laporan yang valid dan bisa dijadikan contoh untuk 

adik kelas tahun depan. 

c. Konsultasi (Bimbingan) 

Peran serta dosen pembimbing sangat dibutuhkan oleh penulis untuk 

menyelesaikan laporan Proyek Akhirnya. Beberapa kendala ditengah 

proses penulisan selalu dibicarakan atau didiskusikan dengan dosen 

pembimbing, guna mencari jalan keluar. Konsultasi ini dilakukan secara 

bertahap yang tujuannya mempercepat proses penulisan laporan 

workshop dengan risiko revisi yang kecil. 

 
4.3. Deskripsi Pekerjaan Umum 

 

Selain pemutakhiran data IPSM yang menjadi inti dari karya tulis ini, ada 

beberapa pekerjaan umum yang ada di Dinas Soial Kota Surabaya. Pekerjaan 

umum ini tentunya dalam hal administrasi perkantoran. Diantaranya ada 

pembuatan laporan penerima kursi roda, membuat surat permohonan, 

membuat berita acara, dan merekap data penerima PPh. 
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4.3.1. Pembuatan Surat Permohonan 

Dinas Sosial Kota Surabaya melalui Bidang Swadaya Sosial dan 

Keagamaan, mengadakan program bantuan kursi roda terhadap Penyandang 

Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Surabaya. Dalam program 

ini, Dinas Sosial Kota Surabaya menggandeng beberapa perusahaan untuk 

bisa membantu dalam kelancaran program ini. 

Gambar 4.1 Tampilan Surat Permohonan Bantuan Kursi Roda 
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Surat permohonan ini juga sudah ditulis sesuai format dari Dinas Sosial Kota 

Surabaya, diantaranya; 

 
Gambar 4.2 Penjelasan Surat Permohonan 

 

 

Berikut penjelasannya; 

 

1. Warna Merah: Kop surat 

2. Warna Biru: Nomor dan perihal surat 

3. Warna Orange: Tanggal dan alamat tujuan surat 

4. Warna Ungu: Isi Surat 

5. Warna Hijau: Tanda tangan 

6. Warna Hijau Muda: Tembusan surat 
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Gambar 4.3 Tampilan Berita Acara Penerima Bantuan Kursi Roda 

4.3.2. Pembuatan Berita Acara 

 

Dalam kegiatan penyerahan kursi roda, perlu adanya berita sebagai 

bukti diterimanya kursi roda, dan bukti bahwa kegiatan itu telah 

berlangsung. Hal ini sangat penting guna pembuatan laporan penerima kursi 

roda dan arsip Dinas Sosial Kota Surabaya. 
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Gambar 4.4 Penjelasan Berita Acara 

Berita acara ini juga sudah ditulis sesuai format dari Dinas Sosial Kota Surabaya 

diantaranya; 

 

 

Berikut penjelasannya; 

1. Warna Merah: Nomor surat 

2. Warna Biru: Keterangan berupa hari, tanggal, dan tempat acara; 

3. Warna Orange: Identitas lengkap dari kedua belah pihak 

4. Warna Ungu: Isi acara 

5. Warna Hijau: Tanda tangan kedua belah pihak 
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Gambar 4.5 Tampilan Cover Laporan Penerima Bantuan Kursi Roda 

4.3.3. Pembuatan Laporan Penerima Bantuan Kursi Roda 

Setelah semua berkas serta bantuan sudah disalurkan kepada PMKS, 

langkah berikutnya adalah pembuatan Laporan bantuan Kursi Roda, yang 

nantinya dijadikan pertanggung jawaban kepada instansi yang membantu 

Dinas Sosial Kota Surabaya. 

 

Gambar ini berisikan berita acara penerimaan kursi roda dan 

dokumentasi pendukung. 
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4.3.4. Rekap Data Penerima PPh 

Dinas Sosial Kota Surabaya melalui Bidang Swadaya Sosial dan 

Keagamaan juga mengurus penerima Pajak Penghasilan (PPh). Data 

penerima akan direkap tiap bulannya. Berikut ini hasil rekap data penerima 

PPh pada bulan Juni 2021; 

Gambar 4.6 Tampilan Rekap Data PPh 
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4.4. Deskripsi Pekerjaan Khusus 

Sering kali terjadi ketidakcocokan antara data yang ada dengan kondisi 

nyata di lapangan. Hal ini membuat program yang dijalankan Dinas Sosial 

Kota Surabaya menjadi terhambat dan menunda program-program lainnya. 

Guna mengatasi masalah ini dibuatlah aplikasi pemutakhiran data berbasis 

Googel Apps, yaitu Google Form. Selain praktis, Google Form juga sangat 

mudah untuk dibuat dan digunakan. Berikut ini langkah-langkah pembuatan 

aplikasi form pada Google Form. 

4.4.1. Pembuatan Form 

Gambar 4.7 Tampilan Awal Google Form 
 

Langkah pertama adalah membuka Google Form pada browser, setelah itu 

kita masuk dengan menggunakan akun google. Setelah itu munculah 

tampilan pertama Google Form seperti pada gambar berikut ini. Saat akan 

membuat form baru, kita bisa memilih, beberapa template yang sudah 

tersedia, namun bisa juga kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan 

dengan mengklik Blank. 
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Gambar 4.8 Tampilan Blank Quiz 

 

Inilah tampilan blank form yang ada pada Google Form. Dalam 

pembuatan form, pengguna tinggal memilih dan mengisi jenis pertanyaan 

sesuai yang dijelaskan pada bab landasan teori. 

 

Gambar 4.8 Theme Option 
 

Setelah form selesai dibuat, untuk memperindah tampilan, maka pilih 

menu Theme Option pada menu taskbar, kemudian akan muncul 

pilihan untuk menambahkan header, warna tema, warna latar, dan font. 
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Gambar 4.9 Send Form 
 

Langkah terakhir adalah mengirim atau membuat link yang nantinya 

bisa disebarkan dengan mengklik pilihan Send pada menu taskbar. 

 
4.4.2. Form Pemutakhiran Data Pengurus IPSM Kelurahan di 

Dinas Sosial Kota Surabaya 

Sebelum masuk ke pembahasan form pemutakhiran data pengurus 

IPSM kelurahan, berikut ini proses bisnis pendataan pengurus IPSM yang 

dilakukan secara manual. 

 

Gambar 4.10 Flowchart Pendataan Pengurus IPSM Kelurahan Secara Manual 
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Dari proses di atas, bisa disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya 

mendata pengurus IPSM lewat fotocopy KTP yang diserahkan saat ada 

acara yang mengundang pengurus IPSM. Proses tersebut akhirnya 

dinyatakan kurang efektif untuk dijalankan, karena data yang ada tidak bisa 

valid 100%, jika ada pengurus IPSM yang tidak membawa fotocopy KTP 

atau tidak hadir saat acara. 

Guna megatasi masalah itu dibuatlah form pemutakhiran yang lebih efektif 

dan bisa diisi kapanpun dan di manapun. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Awal Form Pemutakhiran Data 
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Pada form ini, nantinya pengurus IPSM kelurahan akan mengisi 

pertanyaan yang sudah diajukan guna pemutakhiran data. Setelah data 

terisi semua, data yang sudah tertulis tadi akan otomatis terekam dan 

masuk ke Google Sheet. 

Dengan begitu data yang ada akan sesuai dengan data di lapangan, 

sehingga tidak akan terjadi kesalahan data. Hal ini juga akan mempercepat 

proses bantuan ke PMKS melalui pengurus IPSM jika data yang dimiliki 

Dinas Sosial Kota Surabaya, lengkap dan konkrit. 

Adapun proses bisnis jika menggunakan form ini adalah; 
 

Gambar 4.12 Flowchart Pendataan Pengurus IPSM Kelurahan Secara Digital 
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Gambar 4.13 Tampilan Hasil Form Pemutakhiran Data 

 

 

 

 

4.4.3. Hasil Form Pemutakhiran Data Pengurus IPSM Kelurahan di Dinas 

Sosial Kota Surabaya 

 
Hasil dari form pemutakhiran data ini adalah data rekap dari 

pengurus IPSM kelurahan, yang nantinya digunakan Dinas Sosial Kota 

Surabaya sebagai backup dan keperluan yang melibatkan IPSM. 

Guna memudahkan pembacaan data yang masuk, data yang sudah 

masuk di Google Form, nantinya akan secara otomatis masuk ke Google 

Sheet dan bisa kita konversi ke dalam Microsoft Excel, sehingga bisa 

mudah untuk diolah. Selain itu kita bisa mendapatkan tampilan berupa 

diagram secara otomatis di Google Form, sehingga kita bisa melihat hasil 

sementara dengan mudah. 

Gambar 4.14 Tampilan Diagram Form Pemutakhiran Data 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Proyek Akhir di Dinas Sosial Kota Surabaya, 

fungsi dari kelengkapan data di era digitalisasi sekarang, memang sangat 

diperlukan. Guna mencapai kelengkapan data yang valid, diperlukan proses 

pemutakhiran data yang baik. Dengan form pemutakhiran data ini, Dinas 

Sosial dan pengurus IPSM merasa termudahkan, dan program-program yang 

ada jadi semakin lancar. 

Dibalik kelebihan form ini yang tentu sangat praktis karena 

menggunakan Google Form sebagai basisnya. Form ini juga memiliki 

beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi, diantaranya adalah 

kesinambungan Google Form dan Google Drive. Kesinambungan ini yang 

kelebihan sekaligus kekurangan, karena Google Drive sendiri punya kapasitas 

penyimpanan yang terbatas jika bukan akun yang berbayar. Oleh karena itu, 

data yang masuk dari form ini, harus rutin disimpan di penyimpanan 

eksternal. 

Jadi selama melaksanakan Proyek Akhir di Dinas Sosial Kota Surabaya, 

dapat disimpulkan A. telah membuat form pemutakhiran data dengan 

menggunakan google form, B. Telah melaksanakan pekerjaan umum berupa 

pembuatan surat permohonan, berita acara, laporan pertanggungjawaban, dan 

merekap data. 
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5.2. Saran 

Mengingat masih adanya kekurangan dari form pemutakhiran data 

yang telah dibuat, penulis memberikan saran untuk selalu rutin 

menyimpan data yang masuk ke penyimpanan eksternal, jika akun yang 

digunakan belum premium atau berbayar. Penulis juga mengusulkan 

beberapa saran, yaitu: Pemanfaatan teknologi digital, harus diterapkan 

secara merata, guna mengurangi penggunaan kertas, dan juga efisiensi 

ketika bekerja. Semoga dengan aplikasi pemutakhiran data, Dinas Sosial 

Kota Surabaya lebih optimal lagi dalam mengurusi hal terkait data, karena 

di era digital sekarang, semua serba data. Hal ini tentu guna kelancaran 

program yang ada. 
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