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Abstrak — Peran Rukun Tetangga (RT) sebagai unit kemasyarakatan terkecil sangatlah penting dalam menjaga dan
melestarikan nilai kehidupan masyarakat. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat RT kerap
ditemukan berbagai permasalahan, seperti lamanya proses pelayanan, kurangnya sosialisasi program Pemda dan RT
setempat, dan kurangnya fasilitas pendukung kinerja pengurus. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan yang ada
adalah dengan membuat aplikasi e-RT yang harapannya dapat mendukung kinerja pelayanan RT dan menjadi sarana
sosialisasi berbagai program yang ada. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diusulkan dan dilaksanakan
dalam jangka waktu delapan bulan. Kegiatan ini mendapatkan dukungan positif warga masyarakat sebagai mitra kegiatan
PKM, utamanya pengurus RT 06 di Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Hasil akhir kegiatan PKM
berupa sebuah aplikasi e-RT yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga RT. Pada artikel ini, evaluasi aplikasi
e-RT yang telah dikembangkan dipaparkan dengan mengacu pada instrumen WEBQUAL 4.0 dan mencapai hasil 80,29%.
Kata Kunci — e-RT, Kelurahan Periuk, Evaluasi, WEBQUAL 4.0

Abstract — Rukun Tetangga (RT) role as the smallest unit in the hierarchical structure of Regional Government is very
important in guarding and preserving the norm and values of Indonesian people. However, in the management and services
delivery at RT level various problems could be happened, such as the long services delivery time, lack of Government and
local RT program socialization, and lack of the committee members support facility. A solution offered to solve these
problems is by creating e-RT application that can support the services performance of RT officer as well as a means to
distribute various Government and RT programs. The Community Service Program (PKM) was then be proposed and
implemented with an eight months-time planning. This program got a positive support, both from the UMN Research and
Community Service Institution (LPPM UMN) and the community that become the partner for this program, i.e., RT 06 in
Periuk village, Periuk subdistrict, Tangerang City. The final result of this program is an e-RT application based on mobile
web app, which can be easily accessed by all community members. In this article, the application evaluation is described by
referring the WEBQUAL 4.0 instrument with 80.29% result.
Keywords — e-RT, Periuk subdistrict, evaluation, WEBQUAL 4.0

1. PENDAHULUAN
Rukun Tetangga (RT) sebagaimana yang
didefinisikan dalam Peraturan Daerah Kota
Tangerang adalah “lembaga kemasyarakatan yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam
rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di kelurahan” [1]. RT berperan
dalam meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa
hingga kelurahan [2]. Oleh karenanya, meskipun
merupakan unit lembaga kemasyarakatan terkecil
[3], RT memiliki peran yang sangat penting dalam
menjaga dan melestarikan nilai kehidupan
masyarakat dan bangsa Indonesia.
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Badan Pusat Statistik Kota Tangerang [4]
dalam situs resminya mendata jumlah RT yang cukup
besar di Kota Tangerang, seperti yang terlihat pada
Tabel 1. Hal ini memperlihatkan banyaknya jumlah
penduduk Kota Tangerang, sehingga pelaksanaan
tugas dan fungsi RT sangatlah penting dalam
menjaga kerukunan dan ketentraman lingkungan
serta memastikan pembangunan daerah berjalan
dengan lancar.
Tabel 1 Statistik BPS Kota Tangerang Tahun 2015 [4]
Kecamatan
Jumlah
Kelurahan
RW
RT
Karangtengah
7
74
361
Cipondoh
10
100
612
Pinang
11
77
464
Tangerang
8
79
404
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Karawaci
Jatiuwung
Cibodas
Periuk
Batuceper
Neglasari
Benda
Ciledug
Larangan
Total

16
6
6
5
7
7
5
8
8
104

127
41
90
71
47
49
41
104
90
990

534
225
471
435
231
239
199
399
426
5.000

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan di
tingkat RT, baik yang muncul dari internal pengurus
RT sendiri maupun dari eksternal pengurus RT.
Pelayanan yang masih manual dan membutuhkan
tenaga serta waktu yang lama, kurang
tersosialisasinya program Pemerintah Daerah
maupun program RT setempat, serta kurangnya
fasilitas pendukung kinerja, merupakan contoh dari
berbagai permasalahan yang kerap terjadi. Untuk itu,
dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM) Universitas Multimedia Nusantara (UMN)
diajukan solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam proses pelayanan RT tersebut,
yakni berupa aplikasi e-RT.
Mitra utama dalam kegiatan PKM adalah
RT 06 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota
Tangerang yang terletak di Klaster Perumahan
Global Mansion dan berjarak sekitar 18 km dari
Universitas Multimedia Nusantara selaku perguruan
tinggi pengusul Program PKM ini.
Adapun
penelitian
serupa
terkait
permasalahan yang sering dijumpai di tingkat RT,
dapat dilihat pada publikasi Eeda [5], Layuk [6], dan
Hamidah [7]. Beberapa contoh solusi yang
ditawarkan guna menjawab permasalahan di tingkat
RT juga telah disajikan dalam publikasi Mulyawan,
dkk. [8] yang mengembangkan sistem informasi
administrasi kependudukan RT/RW, dan Nasrudin
[9] terkait pemanfaatan SMS Gateway sebagai
media perantara staf RW dan warga.
Solusi yang diajukan serta menjadi luaran
utama kegiatan PKM ini adalah pembuatan aplikasi
e-RT di RT 06 Kelurahan Periuk. Aplikasi e-RT
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yang telah diterapkan selanjutnya dievaluasi dengan
menggunakan instrument WEBQUAL 4.0 yang
menjadi fokus utama pembahasan dalam publikasi
karya ilmiah ini.
2. METODE
Metode serta tahapan penyelenggaraan
kegiatan PKM disajikan pada Gambar 1 yang dapat
dijabarkan secara singkat sebagai berikut.
1. Survei awal
Survei dilakukan dengan teknik wawancara
kepada Ketua RT 06 Kelurahan Periuk guna
mengetahui
kondisi
dan
gambaran
permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM.
2. Identifikasi Permasalahan Mitra
Tim pengusul Program PKM melakukan
identifikasi permasalahan mitra yang kemudian
didiskusikan bersama dengan Ketua dan
Pengurus RT 06.
3. Penentuan Prioritas dan Solusi Permasalahan
Tim pengusul Program PKM bersama dengan
Ketua dan Pengurus RT 06 menentukan lima
(5) prioritas permasalahan utama yang diangkat
dan solusi yang ditawarkan.
4. Perancangan dan Pembangunan Aplikasi e-RT
Perancangan dimulai dengan desain alur
berupa diagram alir, database schema, serta
desain antarmuka aplikasi. Selanjutnya dengan
mengikuti
model
waterfall,
tahap
pembangunan aplikasi dilaksanakan.
5. Penerapan dan Pelatihan Aplikasi e-RT
Tahap berikutnya adalah penerapan aplikasi eRT yang disertai dengan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi e-RT bagi warga dan
pengurus RT 06. Setelah penerapan dan
sosialisasi, evaluasi aplikasi e-RT yang
diterapkan juga dilaksanakan oleh tim
Pengusul.
6. Dokumentasi dan Publikasi
Di tahap akhir, dokumentasi dan publikasi
kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk
laporan akhir Program PKM serta luaran
publikasi ilmiah di konferensi maupun jurnal
tingkat nasional.
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Gambar 1. Metode dan Tahapan Pelaksanaan PKM [10]

3. HASIL PELAKSANAAN
Selama
pengembangan
program
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan
terdapat beberapa perubahan dan tantangan yang
terjadi. Perubahan dan tantangan utama yang paling
dirasakan berdampak terhadap program PKM ini
adalah terjadinya pergantian pengurus RT dan RW di
Kelurahan Periuk Kota Tangerang. Pergantian
pengurus ini menyebabkan terjadinya perubahan
beberapa solusi dan target luaran program PKM,
namun tanpa melupakan tujuan PKM, yakni
membangun suatu aplikasi e-RT telah dicapai dan
dipublikasikan secara daring melalui tautan
http://ertglobalmansion.com/
Aplikasi e-RT memiliki beberapa menu
dengan fiturnya masing-masing, sebagai berikut:
• Beranda: menyajikan laman awal aplikasi e-RT
dan berisi komentar singkat warga, serta sedikit
deskripsi tentang aplikasi e-RT
• Tentang: berisikan informasi tentang RT 06
sebagai mitra PKM serta pengurusnya saat ini
• Layanan: berisikan informasi dan layanan
umum yang bisa diakses oleh seluruh warga RT
06
• Galeri: berisikan photo-photo kegiatan warga
RT 06 yang dapat diperbesar dan diunduh
• Fasilitas: berisikan photo-photo fasilitas yang
ada di RT 06 yang dapat diperbesar dan diunduh
• Berita: berisikan berita dan pengumuman yang
dapat diakses oleh warga RT 06
• Unduhan: berisikan formulir dan dokumen yang
dapat diunduh oleh warga RT 06
• Kontak: berisikan informasi nomor-nomor
penting yang dapat digunakan oleh warga RT 06
Selain beberapa fitur di atas, aplikasi e-RT
juga dilengkapi dengan bagian back-end system yang
dapat digunakan oleh administrator yang ditunjuk
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oleh Pengurus RT untuk mengelola isi aplikasi e-RT
yang telah dikembangkan. Berikut disajikan
beberapa tangkapan layar dari aplikasi e-RT yang
berhasil dibangun.
Gambar 2 memperlihatkan halaman
Beranda aplikasi e-RT yang telah dibangun. Selain
berisikan informasi umum terkait e-RT, halaman ini
memuat komentar warga dan pengurus RT tentang
aplikasi e-RT, dan informasi pengembang aplikasi eRT sebagai bagian dari program PKM yang
dilaksanakan.

Gambar 2. Halaman Beranda e-RT
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Gambar 3 menyajikan halaman Tentang RT
06 di Kelurahan Periuk Kota Tangerang. Melalui
halaman ini warga sekitar maupun khalayak umum
dapat mengetahui informasi singkat terkait RT 06
dan para pengurus RT 06 yang aktif saat ini.
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Gambar 5 memperlihatkan halaman Galeri
e-RT yang menyajikan photo-photo kegiatan yang
dilakukan oleh pengurus maupun warga RT 06.
Setiap photo kegiatan dapat diperbesar dan diunduh
oleh pengunjung e-RT.

Gambar 3. Halaman Tentang e-RT

Informasi umum dan layanan pengurus RT
06 ditampilkan di halaman Layanan sebagaimana
yang ditunjukkan oleh Gambar 4. Layanan Umum
berisikan informasi prosedur yang dapat dilakukan
warga untuk mendapatkan layanan dari pengurus RT
06 dengan lebih mudah dan cepat, sementara
Informasi Umum berisikan segala informasi yang
dapat dan perlu diketahui oleh warga, seperti tata
tertib warga, dan sebagainya.

Gambar 5. Halaman Galeri e-RT

Fasilitas-fasilitas yang ada dan disediakan
baik oleh warga maupun pengurus RT 06 dapat
dilihat pada halaman Fasilitas, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 6. Sementara Gambar 7
menampilkan halaman Berita yang menyajikan
berita dan pengumuman dari pengurus RT yang bisa
dilihat dan diunduh langsung oleh pengunjung
aplikasi e-RT.

Gambar 4. Halaman Layanan e-RT
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Gambar 6. Halaman Fasilitas e-RT

Gambar 7. Halaman Berita e-RT

Pada Gambar 8 disajikan halaman Unduhan
yang berisi dokumen-dokumen yang bisa diunduh
oleh pengunjung aplikasi e-RT. Umumnya dokumen
yang diberikan di sini merupakan dokumen yang
bisa digunakan dan diisi oleh warga secara langsung
dan diharapkan dapat memudahkan proses
pengurusan izin maupun kebutuhan keterangan oleh
warga dari pengurus RT.
Gambar 9. Halaman Kontak e-RT

Gambar 8. Halaman Unduhan e-RT

Gambar 9 menyajikan tampilan halaman
Kontak di aplikasi e-RT. Selain informasi nomornomor penting di lingkungan warga RT 06, juga
terdapat informasi nomor penting terkait lainnya
yang dapat dihubungi langsung bila aplikasi e-RT
diakses melalui smartphone dengan cara menekan
tombol telepon yang disediakan di setiap nomor
kontak yang ada.

Dosen Indonesia Semesta (DIS)-DPD Jatim

Aplikasi e-RT yang dibangun merupakan
aplikasi mobile web apps (hybrid) yang dapat
diakses melalui beragam perangkat yang ada, seperti
notebook, tablet, smartphone, dan sebagainya.
Tampilan aplikasi akan menyesuaikan resolusi layar
yang digunakan oleh pengunjung aplikasi e-RT dan
tetap menyajikan tampilan yang menarik.
4. DISKUSI DAN EVALUASI
Aplikasi e-RT yang berhasil dibangun dan
diterapkan, telah disosialisasikan kepada para warga
dan pengurus RT 06 pada 6 Maret 2019. Gambar 10
dan Gambar 11 memperlihatkan suasana sosialisasi
aplikasi e-RT yang dilakukan dan antusiasme warga
yang mengikutinya.
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Gambar 10. Suasana Sosialisasi Aplikasi e-RT

Gambar 11. Warga RT 06 Mengikuti Acara Sosialisasi e-RT

Setelah acara sosialisasi dilakukan, tim
PKM juga menyebarkan angket yang bertujuan
untuk mengetahui pendapat, masukan, dan
penerimaan warga terkait dengan aplikasi e-RT yang
telah
dibangun.
Angket
disusun
dengan
menggunakan instrumen dari WEBQUAL 4.0 [11]
dan terdiri atas 22 buah pertanyaan dan satu field
masukan yang dapat diberikan oleh warga yang
mengikuti acara sosialisasi tersebut. Total responden
yang memberikan tanggapan ada 23 warga dan
pengurus RT 06. Adapun hasil evaluasi yang
diperoleh dari rekap data angket disajikan pada
Tabel 2.
Dari hasil rekap data keseluruhan dengan
menggunakan Skala Likert diperoleh nilai akhir
sebesar 0,8029. Dengan demikian, tingkat kepuasan
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warga dan pengurus RT 06 terhadap aplikasi e-RT
yang telah disosialisasikan mencapai 80,29%. Selain
itu, terdapat beberapa saran dari warga dan pengurus
RT 06 yang disampaikan dalam kuesioner tersebut,
seperti:
• Tampilan web cukup user friendly
• Tambahkan fitur menu jual beli
• User untuk anggota RT supaya data dapat
diproteksi
• Lebih dilengkapi fiturnya sesuai dengan
kebutuhan warga
• Untuk informasi lebih cepat
• Semoga dengan adanya aplikasi membuat
makin mudah, lebih transparan dan aman
• Berharap dengan adanya aplikasi e-RT
hubungan antar warga makin dekat dan kompak.
Informasi jelas dan lengkap
• Agar bisa dibuat pin untuk masing-masing
warga
• Bisa diakses untuk orang di luar RT yang
bersangkutan sehingga dapat disalahgunakan
• Semoga aplikasi e-RT dapat terus melayani
kebutuhan dan informasi
• Bisa dikembangkan sesuai masukan pengurus
RT
• Terus menyediakan informasi dalam bentuk
yang layak dalam aplikasi e-RT
• Semoga aplikasi e-RT bisa diaplikasikan ke
semua RT di Global Mansion, tidak hanya di
RT. 06 saja
• Memudahkan dalam pengisian data
• Sarannya semoga RT 06 semakin go public dan
dikenal untuk masyarakat luas
• Sudah baik, lebih ditingkatkan lagi untuk
password-nya
• Setelah adanya e-RT kita dapat pengetahuan
baru. Terima Kasih
• User diberi login agar fitur rahasia untuk
internal RT tidak dapat diakses secara bebas
• Disediakan kolom untuk komentar dari warga
apabila ada masukan dan saran dari warga
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Tabel 2 Rekap hasil kuesioner
Pertanyaan

SS
8
4
2
3
3
7

S
15
19
21
20
20
16

TS
0
0
0
0
0
0

STS
0
0
0
0
0
0

3

19

1

0

8
6
5
7
6
8
5
5
5

15
17
18
15
17
15
15
18
17

0
0
0
1
0
0
3
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

17. Transaksi data dalam aplikasi e-RT dirasa aman.

4

15

3

1

18. Informasi pribadi pengguna dalam Aplikasi e-RT dirasa aman.
19. Aplikasi e-RT membuat pengguna merasakan personalisasi (menyediakan info/opsi
sesuai kebutuhan pribadi) dalam Aplikasi e-RT.
20. Aplikasi e-RT membuat pengguna dapat menyampaikan kebutuhan komunitas dalam
Aplikasi e-RT.
21. Aplikasi e-RT memudahkan pengguna dalam berkomunikasi di lingkungan RT.
22. Saya yakin dan percaya Aplikasi e-RT dapat melayani kebutuhan sesuai dengan yang
dijanjikan dan ditujukan.
TOTAL

3
7

15
14

4
2

1
0

5

18

0

0

5
17

18
6

0
0

0
0

126

363

15

2

1. Aplikasi e-RT mudah dipelajari penggunaannya.
2. Interaksi dengan aplikasi e-RT jelas dan dapat dimengerti.
3. Navigasi dalam aplikasi e-RT mudah untuk dilakukan.
4. Aplikasi e-RT mudah untuk digunakan.
5. Aplikasi e-RT mempunyai tampilan yang atraktif.
6. Aplikasi e-RT mempunyai desain yang layak / sesuai untuk tipe aplikasi lingkungan
perumahan.
7. Aplikasi e-RT memberikan rasa kompeten ketika menggunakannya.
NB: Rasa kompeten yang dimaksudkan adalah tidak membuat bingung dan rasa
percaya diri dalam penggunaan
8. Aplikasi e-RT memberikan pengalaman yang baik dan positif
9. Aplikasi e-RT menyediakan informasi yang akurat.
10. Aplikasi e-RT menyediakan informasi yang terpercaya.
11. Aplikasi e-RT menyediakan informasi yang tepat waktu.
12. Aplikasi e-RT menyediakan informasi yang relevan.
13. Aplikasi e-RT menyediakan informasi yang mudah dipahami.
14. Aplikasi e-RT menyediakan detail informasi yang tepat sasaran.
15. Aplikasi e-RT menyediakan informasi dalam bentuk yang layak dan sesuai.
16. Aplikasi e-RT mempunyai reputasi yang bagus.

5. KESIMPULAN
Program Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM) UMN yang bertujuan untuk merancangbangun
aplikasi e-RT dan menerapkannya pada mitra di RT 06
Kelurahan Periuk Kota Tangerang yang terletak di
Perumahan Global Mansion telah berhasil dilaksanakan.
Aplikasi e-RT telah dipublikasikan secara daring dan
dapat
diakses
secara
langsung
melalui
http://ertglobalmansion.com/
Dari hasil pelaksanaan program PKM dan
evaluasi yang telah dilakukan, beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan dalam kegiatan PKM
berikutnya, antara lain:
1. Fitur-fitur aplikasi e-RT dapat dikembangkan lebih
lanjut, terutama untuk manajemen data
kependudukan warga dan hak akses warga di
aplikasi e-RT.
2. Aplikasi e-RT dapat diterapkan pada lingkungan
RT tetangga yang terletak di Perumahan Global
Mansion dengan seizin Ketua RW setempat.
3. Integrasi aplikasi e-RT pada aplikasi eGovernment [12].
UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dan tim pengusul kegiatan PKM
mengucapkan terima kasih atas dukungan dana
dan fasilitas yang diberikan oleh LPPM
Universitas Multimedia Nusantara dalam
pelaksanaan kegiatan ini.
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