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ABSTRACT 
Smartcard is a card which has a high level security. Smartcard usage in Indonesia has been only limited  to cellular 
phone card and credit card from a number of banks. Smartcard from time to time has evolved and becomes ubiquitous. 
One example is identity card. Data of any format can be saved to a smartcard. Indonesian Government has planned to 
implement identity card with a single identity number system (SIN). The purpose of it is for data efficiency and security. 
This number will be given to the public at birth and they will use the number for their whole life, and this number can be 
used for any purpose, like birth certificate, identity card, Passport and other card application. With smartcard, the 
government can implement their plan easily, because smartcard has the capability to save larger amount of data and 
more secure than conventional card that we use today. Data for all kind of applications can be stored to only one 
smartcard.  
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1. Pendahuluan 
Kartu identitas merupakan suatu benda yang sangat penting karena berguna untuk memperkenalkan jati diri seseorang, 
dan juga merupakan benda yang berfungsi membuat orang lain percaya akan keberadaan seseorang tersebut. Pemerintah 
sedang merencanakan untuk membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana sistem ini akan 
menghasilkan suatu nomor induk kependudukan yang akan digunakan untuk berbagai macam nomor identitas. Kartu 
identitas terdiri dari bermacam-macam fungsi, diantaranya sebagai identitas seseorang yang menyatakan orang tersebut 
bertempat tinggal di suatu lokasi pemerintahan daerah, atau yang sering disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas 
seseorang yang menyatakan orang tersebut diijinkan mengendarai kendaraan bermotor atau disebut Surat Izin 
Mengemudi (SIM), identitas seseorang yang menyatakan bahwa orang tersebut bekerja di suatu instansi swasta atau 
negeri atau kartu pegawai dan kartu untuk fungsi lainnya. 
 
Pada saat ini masing-masing kartu identitas tersebut berdiri sendiri dan setiap data identitas tercetak di dalam satu kartu, 
sehingga apabila kita mempunyai berbagai data identitas maka kita juga memiliki banyak kartu dari data identitas 
tersebut. Situasi  ini membuat kita selalu membawa banyak kartu. Perkembangan smartcard dari waktu ke waktu 
sangatlah pesat, mulai dari sistem penyimpanan data (Bar code, Magnetic, Memory), kapasitas data yang dapat disimpan 
(256 byte, 1 KByte, 8 KByte dan seterusnya), dan metoda pengiriman data (contact dan contact less). 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem ID Card Tunggal 
Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengeluarkan sistem nomor identitas tunggal, yaitu setiap warga negara akan 
memiliki satu nomor identitas dari sejak dia lahir hingga meninggal. Nomor tersebut akan digunakan di semua aplikasi 
kartu, dari akte kelahiran, KTP, dan seterusnya atau kartu yang membutuhkan nomor identitas. Sehingga aplikasi harus 
dibuat secara berurutan.  
 
2.2 Nomor Induk Kependudukan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditentukan oleh tempat dan tanggal lahir dari calon pemilik kartu, ditambah dengan 
nomor urut kependudukan. Jumlah total digit pada NIK ini adalah 16 Digit, dimana konfigurasinya adalah sebagai 
berikut:  

6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah : 
2 (dua) digit kode wilayah Provinsi 
2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota 
2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan 
 
6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK : 
2 (dua) digit tanggal kelahiran  
2 (dua) digit bulan kelahiran 
2 (dua) digit tahun kelahiran 
4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut/seri yang dibuat oleh sistem  
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Gambar 1. Penggabungan Berbagai aplikasi Kartu ke dalam Satu Smartcard 
 
2.3 Urutan Aplikasi 
Aplikasi yang pertama yang dirancang dalam sistem ini adalah akte kelahiran, yang didapat pada saat seseorang 
dilahirkan, dan apabila pemilik kartu tersebut telah dewasa dan wajib memiliki KTP, maka smartcard ini harus 
didaftarkan ke kelurahan dimana dia berdomisili, untuk diisi data-data dari kelurahan dan kecamatan. Setelah KTP 
dimiliki maka pemegang kartu dapat membuat kartu identitas lainnya seperti SIM, Pasport, dll. Dan apabila KTP belum 
ada di dalam smartcard, maka yang bersangkutan tidak dapat membuat kartu identitas lainnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Urutan Pengisian Data Aplikasi Kartu Identitas 

Smartcard yang digunakan pada simulasi ini adalah smartcard jenis memori card dengan kapasitas 1 Kbtye, chip yang 
digunakan adalah Sle4428. Jumlah alamat yang ada dimulai dari alamat 000H – 3FFH, tetapi untuk 3 alamat terakhir, 
yaitu 3FDH, 3FEH dan 3FFH tidak dapat digunakan untuk menyimpan data aplikasi dikarenakan alamat tersebut 
berfungsi untuk keamanan, yang menyimpan kode rahasia. 
 
Untuk merancang aplikasi akte kelahiran, yang paling penting untuk diperhatikan adalah data-data yang dibutuhkan pada 
aplikasi ini. Dalam perancangan simulasi semua jenis data disesuaikan dengan aplikasi yang ada saat ini kecuali NIK 
(Nomor Induk Kependudukan). Sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mulai memberlakukan satu jenis 
nomor untuk berbagai kartu identitas, NIK akan diberikan bagi penduduk yang baru lahir, dan akan berlaku hingga akhir 
hayat dan akan digunakan setelah dewasa kelak untuk berbagai aplikasi kartu identitas. 
 
Jumlah data pada aplikasi akan menentukan jumlah alamat yang dibutuhkan untuk penempatan data, dan harus dirancang 
agar penempatan data dapat disusun dengan baik. Apabila data akte kelahiran telah diisi, maka di dalam data KTP hanya 
terdapat beberapa data tambahan yang dibutuhkan seperti dalam Tabel 1. Karena nama dan tanggal lahir telah tersimpan 
pada data akte kelahiran, sehingga untuk membaca data nama, tanggal lahir dan kelamin, aplikasi KTP akan membaca 
data yang ada pada akte, begitu juga aplikasi lain seperti SIM, akan mengambil data dari Akte kelahiran dan dari KTP 
yang telah diisi. Jumlah data pada aplikasi KTP adalah 171, sehingga alamat yang ditempati mulai dari 100H – 1AAH. 
Untuk akte kelahiran, data yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel  1. Data pada Aplikasi Akte kelahiran dan KTP 
Jenis Data pada Akte Jumlah karakter  Jenis Data pada KTP Jumlah karakter 

 Nama 20  Alamat 32 
Nama Ayah 20  Pekerjaan 10 

Akte Kelahiran

Smartcard 

KTP 

SIM 

Bio Data 

Akte Kelahiran 

KTP 

NPWP SIM Pasport Aplikasi Lain 
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Jenis Data pada Akte Jumlah karakter  Jenis Data pada KTP Jumlah karakter 
Nama Ibu 20  Status 13 

NIK 20  RT/RW 6 
Tempat Lahir 15  Kelurahan 20 
Tanggal Lahir 10  Kecamatan 20 

Hari 6  Kota 20 
Jam 5  Provinsi 20 

Jenis Kelamin 10  Masa Berlaku 10 
Nama Petugas 20  Nama Pejabat Camat 20 

NIP 16    
Jumlah Total 152  Jumlah Total 171 

 
3. Realisasi Sistem 
Perancangan ini terdiri dari dua bagian perancangan sistem secara keseluruhan yaitu, perancangan software dan 
perancangan hardware smartcard reader/writer. Hal yang paling penting dalam perancangan ini adalah memperhatikan 
kapasitas memori yang ada dalam smartcard dan penentuan lokasi memori yang akan digunakan oleh suatu aplikasi, 
penentuan lokasi tersebut harus disesuaikan dengan jenis dan jumlah data aplikasi yang akan disimpan. Selain itu urutan 
aplikasi yang harus dikerjakan sesuai dengan urutan kepentingan aplikasi. Seperti pada Gambar 2. disebabkan ada 
beberapa data pada aplikasi tertentu yang akan digunakan oleh aplikasi lainnya. 
 
3.1 Pemrograman Pada Smartcard 
Program yang menangani Smartcard terdiri dari dua bagian yaitu program tulis dan program baca, untuk program tulis 
ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum mengisi data ke dalam smartcard. Untuk memrogram smartcard 
perlu dipelajari table control yang berisi data control words untuk MM23SC4428.  

Tabel 2. Control Word Program Smartcard 

 
Data dimasukkan ke dalam smart card secara serial, dengan protocol I2C, dan urutan harus sesuai dengan table control 
word. Yang pertama adalah program verifikasi yaitu suatu program yang berfungsi untuk mem-verifikasi kata kunci. Di 
dalam alamat tertentu disimpan data kunci sebanyak 2 byte. Untuk menulis data ke dalam smartcard, diharuskan 
memasukkan data yang sama dengan yang ada di dalam alamat verifikasi tersebut. Apabila data yang dimasukkan sama, 
maka proses menulis dan menghapus dapat dilakukan. Tetapi apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan data 
verifikasi, maka proses menulis dan menghapus tidak dapat dilakukan. Dan apabila dilakukan sebanyak 8 kali kesalahan 
pencocokan data verifikasi maka smart card akan ter-block atau tidak dapat digunakan lagi.  
 
3.2 Pemrograman Program User Interface 
User interface berfungsi untuk memasukan data melalui komputer dan mengirimkannya ke smartcard reader untuk 
diisikan ke dalam smartcard, atau sebaliknya, memerintahkan smartcard reader untuk membaca data smartcard untuk 
ditampilkan ke monitor komputer. Hal utama yang harus dibuat adalah bentuk-bentuk tampilan aplikasi yang dibuat, dan 
data – data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, selain itu yang sangat penting adalah jumlah 
maksimal karakter yang akan disimpan ke dalam memori seperti yang sudah dibahas sebelumnya.  
 
Format aplikasi yang dirancang pertama kali adalah Akte Kelahiran, disebabkan semua data aplikasi lain, berasal juga 
dari akte kelahiran, format data akte kelahiran disesuaikan dengan data yang ada saat ini. Jumlah data Akte kelahiran 
adalah 152 karakter, atau apabila dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal maka menjadi 98h, ini berarti aplikasi 
ini akan menempati alamat memori pada smartcard mulai alamat 000h – 097h. Tombol Set data adalah tombol yang 
berfungsi untuk memberikan perintah untuk menyusun NIK dan kemudian mengirimkan data ke smartcard reader. Data 
akan dikumpulkan dulu ke dalam memori. Sebagai contoh, perintah untuk mengumpulkan data tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Private Sub send_click()    ‘Button “Send” ditekan 
outd =  Left(name.Text & Space(25), 25) & _ 
        Left(NIK.Text & Space(25), 25) & _ 
        Left(Tempat.Text & Space(20), 20) & _ 

Left(Hari.Text & Space(6),6) & _ 
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       Left(lahir.Text & Space(10), 10) & _ 
        Left(Jam.Text & Space(5), 5) & _ 
        Left(suami.Text & Space(25), 25) & _ 
        Left(Istri.Text & Space(25), 25) & _ 
        Left(Kadis.Text & Space(25), 25)  
 
Setelah data terkumpulkan, maka data dikirim melalui port serial. Hal yang harus diperhatikan dalam pengiriman data 
serial adalah baudrate atau kecepatan data transfer. Baudrate program pengiriman harus sama dengan baudrate 
mikrokontroler yang menerima data. Perintah untuk menentukan baudrate dan mengirimkan data adalah sebagai berikut:  

MSComm1.Settings = 9600,n,8,1 
 MSComm1.output = Outd 
 
Begitu pula untuk membaca data melalui user interface, ada beberapa kode khusus yang dikirimkan ke smartcard reader 
yang berarti smartcard reader harus membaca smartcard dan kemudian mengirimkannya ke komputer. Contoh program 
untuk meminta data smartcard:  

MSComm1.InputLen = 1 
MSComm1.Output = "@" 
Do 
    Do 
        DoEvents 
    Loop While MSComm1.InBufferCount < 1 
    d = MSComm1.Input 
Loop Until d = "<" 
MSComm1.InputLen = 203 
MSComm1.Output = "1" 
Do 
        DoEvents 
    Loop While MSComm1.InBufferCount < 202 
    d = MSComm1.Input 
    Name.Text = Trim(Mid(d, 1, 20)) 
    NIK.Text = Trim(Mid(d, 21, 20)) 
    Tempat.Text = Trim(Mid(d, 41, 15)) 
    Hari.Text = Trim(Mid(d,56,6)) 
    lahir.Text = Trim(Mid(d, 56, 10)) 
    Jam.Text= Trim(Mid(d, 56, 10)) 
    kelamin.Text = Trim(Mid(d, 66, 10)) 
    Suami.Text = Trim(Mid(d, 131, 20)) 
    Istri.Text = Trim(Mid(d, 151, 20)) 
    Kadis.Text = Trim(Mid(d, 171, 32)) 
 MSComm1.InBufferCount = 0 
End Sub 
 

 
Gambar 3.  Format Aplikasi Akte Kelahiran 
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3.3 Writer dan Reader Smartcard 
Untuk membaca dan menulis smartcard, penulis membuat sendiri perangkat dengan menggunakan mikrokontroler 
MCS51 yang dihubungkan dengan Holder smartcard. Pemrograman pada mikrokontroler terdiri dua bagian yaitu 
program tulis dan program baca, untuk program tulis ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum mengisi data 
ke dalam smart card. Program verifikasi yaitu suatu program yang berfungsi untuk memverifikasi kata kunci. Di dalam 
alamat tertentu disimpan data kunci sebanyak 2 byte, untuk menulis data ke dalam smart card, diharuskan memasukkan 
data yang sama dengan yang ada di dalam alamat verifikasi tersebut. Apabila data yang dimasukkan sama, maka proses 
menulis dan menghapus dapat dilakukan, tetapi apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan data verifikasi, maka 
proses menulis dan menghapus tidak dapat dilakukan, dan apabila dilakukan sebanyak 8 kali kesalahan pencocokan data 
verifikasi maka smartcard akan terblock atau tidak dapat digunakan lagi.  

  

               
Gambar 4 Blok Diagram & Smartcard R/W 

 
Apabila verifikasi telah dilewati dengan benar, sebelum menuliskan suatu data, harus dilakukan penghapusan data pada 
alamat yang akan diisi, proses penghapusan data sama dengan menuliskan data FF (Hexadesimal) ke dalam alamat 
tersebut, proses penulisan dan penghapusan bisa dilakukan byte per byte.  

 
Gambar 5. Rangkaian Smartcard Writer/Reader 

 
Pada Gambar 5. koneksi pin-pin AT89C51 yang diperlukan untuk menangani smartcard holder adalah sebagai berikut:  

− P3.5 berfungsi untuk mengatur keadaan reset smart card 
− P3.6 berfungsi untuk mengontrol clock smart card 
− P3.7 berfungsi sebagai masukan data ke dalam smart card 

Dilihat dari gambar timing diagram urutan data, urutan pertama yang masuk adalah data control word, dilanjutkan 
dengan alamat tujuan data (alamat tempat data akan disimpan) dan urutan terakhir adalah data. Register Comd 
merupakan register yang berfungsi untuk menyimpan data perintah. Prosedur program di atas merupakan prosedur untuk 
menentukan jenis perintah yang harus dilakukan, baik perintah baca, tulis maupun hapus. Setelah perintah di atas 
diberikan, perintah berikutnya adalah perintah untuk mengakses data, bisa membaca data maupun mengisi data, masing-
masing mempunyai perintah yang berbeda. Program untuk membaca dan menulis smartcard oleh mikrokontroler:  
 

read: clr a   writes: setb p3.7 
  mov r5,#8     mov r5,#102 

srd: setb p3.6      ers: setb p3.6 
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  acall del10     acall del10 
  clr p3.6     clr p3.6   

acall del7    acall del10 
mov c,p3.7     djnz r5,ers 
rrc a     setb p3.6 

  nop      clr p3.7 
djnz r5,srd     acall del10 
setb p3.5    clr p3.6 
ret     ret 

gesr: rl a 
     mov p1,a 
     acall del5 
     mov a,p1 
     ret   
 

4. Kesimpulan 
Dengan bentuk smartcard yang fleksibel, kartu tidak mudah rusak, sehingga data tidak mudah rusak juga. Keamanan data 
dapat dijaga dengan cara meng-engkripsi data yang disimpan di dalam smartcard, dan setiap aplikasi dapat mempunyai 
teknik enkripsi yang berbeda. Duplikasi data dapat dihindari dengan melakukan pengamanan data dengan memanfaatkan 
fasilitas verifikasi code yang tersedia di dalam smartcard. Code Verifikasi tidak dapat dibaca oleh suatu perangkat tetapi 
hanya dapat dibandingkan dengan suatu data. 
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