




 
§  Input	  data	  mulai	  dari	  ketua	  Lingkungan,	  lalu	  biasanya	  
dimasukkan	  ke	  dalam	  MS	  Excel.	  	  

§  Data	  disalin	  ke	  flash	  disk/dicetak,	  baru	  diberikan	  ke	  sekretariat	  
Paroki.	  	  

§  Lalu	  data	  itu	  disatukan	  dan	  dilaporkan	  ke	  keuskupan.	  
§  Kendala	  sistem	  manual:	  

o  memakan	  waktu	  cukup	  lama.	  
o  proses	  konsolidasi	  data	  Dngkat	  keuskupan	  sering	  memerlukan	  

dikeDk	  ulang	  dan	  dikalkulasi	  secara	  manual.	  
o  proses	  validasi	  dan	  verifikasi	  data	  sulit	  dilakukan	  karena	  data	  

dikumpulkan	  secara	  high	  level,	  deDl	  data	  Ddak	  ada	  di	  keuskupan.	  	  
o  aplikasi	  pendataan	  umat	  yang	  berdiri	  sendiri	  dan	  Ddak	  berlisensi.	  

è	  KAJ:	  	  Tata	  pastoral	  berbasis	  data	  belum	  punya	  
manajemen	  sistem	  informasi	  terintegrasi 



Sekretariat KAJ 



 
§  BIDUK	  dapat	  diakses	  dan	  digunakan	  oleh	  seluruh	  Paroki	  KAJ	  dan	  
update	  data	  dilakukan	  online,	  terintegrasi	  dan	  berbasis	  web.	  	  

§  BIDUK	  menyediakan	  data	  primer	  yang	  dapat	  diolah	  lebih	  lanjut	  
untuk	  kepenDngan	  pelayanan	  pastoral.	  

§  Dengan	  basis	  data	  terpusat,	  proses	  mutasi	  umat	  antar	  paroki,	  
Wilayah	  atau	  Lingkungan	  di	  KAJ	  dapat	  terdeteksi	  lebih	  baik.	  	  

§  Kesetaraan	  dan	  keseragaman	  aplikasi	  di	  seluruh	  paroki	  KAJ	  è	  
Dashboard	  dapat	  melihat	  kondisi	  paroki	  secara	  global.	  	  

§  BIDUK	  diharapkan	  mengeliminasi	  data	  staDsDk	  umat	  yang	  double	  
sehingga	  upload	  data	  ke	  Sekretaris	  pun	  valid.	   

è 	  “Bila	  semua	  paroki	  KAJ	  menggunakan	  BIDUK,	  staDsDk	  umat	  
Katolik	  KAJ	  bisa	  jadi	  menurun,	  karena	  selama	  ini	  ada	  data	  yang	  
double,”	  ujar	  Victor	  Korompis,	  anggota	  Tim	  BIDUK	  KAJ. 
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§  Aplikasi khusus administrasi pencatatan data umat 

katolik yang terintegrasi dalam satu Keuskupan Agung 
Jakarta, sehingga data terpusat di satu lokasi saja 

§  Latar belakang dari pembangunan program BIDUK ini 
adalah upaya Gereja KAJ mengembangkan tata layanan 
pastoral berbasis data dimana dengan data tersebut 
menjadikan pelayanan pastoral dapat terselenggara 
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.  

§  Data yang dikumpulkan pada gilirannya diharapkan 
mampu untuk memberikan informasi dalam merumuskan 
kebijakan pelayanan pastoral. 



§  KAJ bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara. 
(Website KAJ juga dikelola Binus).  

§  “Faktor keamanan amat penting karena betapa mudahnya 
data bisa disalahgunakan dan bisa merugikan KAJ,” tegas 
Johannes Septian Sutrisno, anggota Tim BIDUK KAJ. 

§  Ada kontrak kerja KAJ-Binus sehingga infrastruktur 
teknologi dipastikan aman–termasuk server–karena 
menggunakan software berlisensi.  

§  Access Control Security (User Security Profile) 
§  Prosedur Standard perolehan user ID dan password 
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§  Akses data umat diatur secara vertikal dan horizontal.  
§  Secara horizontal dimana pengguna lingkungan tidak dapat 

melihat data umat lingkungan lainnya, hal ini berlaku juga 
untuk Wilayah, Paroki, dan Keuskupan.  

§  Secara vertikal dimana pengguna Keuskupan dapat membuat 
userid baru untuk pengguna Paroki ke bawah, hal ini berlaku 
juga untuk Paroki dan Wilayah.  







Sumber:	  SK	  Pengangkatan	  Tim	  IT	  Paroki	  St	  Stefanus,	  Cilandak	  
Tgl	  5	  November	  2016 

DPH	  Pendamping	  Biduk:	  	  FX.	  Aris	  Darmono	  
DPH	  Pendamping	  IT	  	  	  	  	  	  	  :	  Iwan	  Goenadi 



 
§  Identifikasi pengguna dan fasilitas komputer 
§  Sosialisasi Biduk 
§  Penyusunan prosedur standard penggunaan 
§  Pelatihan pengguna 
§  Pengkonversian data dari sistim lama ke Biduk 
§  Pengecekan kelengkapan data umat setiap 

lingkungan 
§  Pemutakhiran data umat 
§  Pengetesan data real 
§  Pengaturan Tim support Biduk (Helpdesk, dll) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PIC DPH Nov III Nov IV Nov V Dec I Dec II Dec III Dec IV Jan I Jan II Jan III Jan IV Feb I Feb II Feb III Feb IV Mar I

Sosialisasi	  Biduk RN AD
Penyusunan	  SOP TH AD
Pengetesan	  data	  UAT DR AD
Persiapan	  training Kris IG
Pelaksanaan	  Training Kris IG
Update	  data K/L AD
Pengetesan	  data	  real DR AD
Go	  Live	  Biduk Tim AD
Post	  support Tim IG

Catatan: Jadwal bisa berubah tergantung kondisi 
kesiapan resources dan fasilitas 


