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ABSTRAK  

 

Kantor Desa Jaro adalah sebuah suatu institusi pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang 

berada di bawah Kecamatan, yang mengurusi pelayanan warga setempat yang bertujuan untuk membangun desa 

tersebut agar lebih maju untuk kedepannya. 

Saat ini dalam pelayanan warga, dalam pembuatan surat menyurat Kantor Desa Jaro menggunakan 

aplikasi Microsoft Office, Proses tersebut masih kurang efektif karena rawannya terjadi kesalahan saat melakukan 

pengetikan dan surat-surat yang telah di buat tersebut tidak tersimpan ke dalam database, dalam pengajuan 

proposal perlunya tempat yang luas dalam penyimpanan, lalu sulitnya pengaduan warga kepada Kantor Desa Jaro, 

masalah lain dalam pembagian BLT, kurang akuratnya pemberian BLT kepada warga. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada di Kantor Desa Jaro maka dibuatlah sebuah sistem/aplikasi 

“APLIKASI PELAYANAN DAN DATA PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA KANTOR 

DESA JARO BERBASIS WEB”, bertujuan agar dapat Memudahkan masyarakat maupun pegawai Kantor Desa 

Jaro dalam kegiatan pelayanan, karena dengan adanya sistem ini dapat menghemat waktu dan pekerjaan, 

mempermudah warga dalam melakukan pengajuan BLT dan mengetahui informasi pembagian BLT, 

Meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data dan dapat mempermudah pencarian data yang telah dikerjakan 

sebelumnya. 

Pada Aplikasi ini membahas tentang pelayanan surat, pengajuan proposal, pengaduan warga dan 

pengajuan dana BLT. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, HTML, dengan software pendukung 

Xampp, Phpmyadmin, CSS dengan bootstrap, text editor yang digunakan sublime text).  

 

Kata Kunci: Pelayanan; Pembagian BLT; Kantor Desa; PHP, MySQL, Web. 

 

 

ABSTRACT  

 

The Jaro Village Office is a government institution and the interests of the local community under the 

District, which takes care of the services of local residents which aims to build the village so that it is more 

advanced in the future. 

Currently in community service, in making correspondence to the Jaro Village Office using Microsoft Office 

applications, the process is still ineffective because it is prone to errors when typing and the letters that have been 

made are not stored in the database, in submitting a proposal the need for a place which is extensive in storage, 

then the difficulty of citizens' complaints to the Jaro Village Office, other problems in the distribution of BLT, the 

inaccuracy of giving BLT to residents. 

Based on the problems that exist at the Jaro Village Office, a system / application is made "SERVICE 

APPLICATIONS AND DATA DISTRIBUTION OF DIRECT CASH HELP AT THE WEB-BASED JARO 

VILLAGE OFFICE", aiming to make it easier for the community and Jaro Village Office employees in service 

activities, because with this system can save time and work, make it easier for residents to apply for BLT and find 

out information on BLT distribution, minimize errors in data processing and can make it easier to find data that 

has been done before. 

This application discusses mail services, submitting proposals, citizen complaints and submitting BLT 

funds. The programming languages used are PHP, HTML, with supporting software Xampp, Phpmyadmin, CSS 

with bootstrap, a text editor that uses sublime text. 

 

Keywords: Service; BLT distribution; Village Office; PHP, MySQL, Web.



 

PENDAHULUAN  

Kantor Desa Jaro merupakan suatu institusi pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam 

sistem pemerintahan Kabupaten Tabalong yang berada di bawah Kecamatan. Kantor Desa Jaro juga merupakan 

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. 

Kantor Desa Jaro dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dan di tambah staf sebagai pembantu perangkat desa. Jumlah 

pegawai kantor Desa Jaro terdiri dari 9 orang, terbagi atas 1 kepala desa,  sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi 

kesra, kasi pelayanan, 2 kaur keuangan dan 2 staf. Desa Jaro bependuduk kurang lebih 3.000 jiwa terdiri dari 17 

RT. 

Kantor Desa Jaro berfungsi sebagai pengayom, pembina, serta penggerak partisipasi masyarakat dan juga 

mengurusi segala bentuk pelayanan terhadap masyarakat seperti dalam hal pembuatan surat-menyurat, pengajuan 

proposal, pengaduan dan data pembagian bantuan langsung tunai. 

Sebagai pusat pelayanan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Kantor Desa Jaro terus 

berupaya melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kinerja instansi dengan sebaik mungkin. Oleh 

karena itu Kantor Kepala Desa Jaro terus melakukan inovasi-inovasi untuk membuat sistem yang dapat 

memudahkan pekerjaan karyawan dalam kegiatannya. Permasalahan yang terjadi pada sistem pelayanan di Kantor 

Desa Jaro pada saat ini yaitu sistem pelayanan penduduk desa seperti pembuatan surat-surat masih dilakukan 

secara manual dengan menggunakan program Microsoft Office sehingga rawannya terjadi kesalahan saat 

melakukan pengetikan dan surat-surat yang telah di buat tersebut tidak tersimpan ke dalam database, dalam 

pengajuan proposal perlunya tempat yang luas dalam penyimpanan dan sulitnya dalam pengaduan oleh warga ke 

Kantor Desa Jaro.  

Lalu dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), kurang akuratnya pemberian BLT kepada warga 

karena data yang di dapat sedikit dan staf/pegawai memberi tahu informasi kepada warga yang mendapatkan BLT 

masih menggunakan surat dengan cara mendatangi kerumah warga tersebut sehinggga kurang efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka perlunya sebuah sistem aplikasi yang dapat menunjang 

pengolahan data dengan judul “APLIKASI PELAYANAN DAN DATA PEMBAGIAN BANTUAN 

LANGSUNG TUNAI PADA KANTOR DESA JARO” diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 

memudahkan pegawai dan masyarakat dalam melakukan pelayanan dan pembagian BLT. 

 

METODE  

 

Metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Literatur 

Literatur merupakan bahan atau sumber ilmiah yang digunakan untuk membuat suatu karya tulis atau pun 

kegiatan ilmiah. Pada penulisan proposal skripsi ini saya melihat dari beberapa literatur yang saya dapat dari 

internet dan jurnal guna mendukung kajian pustaka dalam membuat pokok masalah yang diteliti di Kantor 

Desa Jaro terutama dibagian pelayanan dan data pembagian bantuan langsung tunai. 

2. Wawancara  

Dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan perancangan perangkat lunak, saya 

melakukan wawancara secara langsung ke Kantor Desa Jaro. Proses wanwancara ini, dilakukan secara 

langsung untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan sistem yang sedang berjalan dalam pengolahan 

data. 

3. Pengamatan Langsung / Observasi 

Merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah aktivitas dengan maksud untuk 

memahami secara langsung terhadap fenomena yang sedang terjadi pada sebuah instansi maupun 

perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor Desa Jaro, Kecamatan 

Jaro, Kabupaten Tabalong. Dalam proses saat observasi, penulis mengamati langsung alur kerja pelayanan 

masyarakat yang ada di Kantor Desa Jaro yang di lakukan oleh staf pelayanan masih secara manual dan tidak 

tersimpan di dalam database sehinnga berkasnya tercecer di dalam file dan juga saya mengamati proses 

pembagian bantuan langsung tunai, dalam proses pembagian infromasi untuk memberi tahu masyarakat 

dalam penerimaan bantuan langsung tunai masih menggunakan surat dengan membagikan kerumah 

penerima bantuan langsung tunai, sehingga kurang efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan yang didapat dari pembuatan aplikasi sebagai berikut : 

 

Rancangan Model Sistem 

 

1. Use Case Diagram 

 

2. Activity Diagram Pengunjung 

 

Pada activity diagram dijelaskan pengunjung harus 

masuk login terlebih dahulu dengan memasukan 

username dan password. Jika data yang dimasukan 

benar maka akan menuju ke halaman utama, namun 

jika salah akan kembali ke menu login. Pada halaman 

utama pengunjung dapat membuat pelayanan, 

pengajuan BLT dan melihat penerima BLT. 

 

 

 

3. Activity Diagram Admin 

 

Pada activity diagram di atas dijelaskan pertama 

admin melakukan login, jika data benar maka akan 

menuju halaman utama, jika salah akan kembali 

kehalaman login. Pada halaman utama admin dapat 

mengolah semua (tambah, edit dan hapus) dari data 

master, pelayanan dan BLT. Selain itu admin dapat 

mencetak laporan data KTP, data KK, data pegawai, 

surat-surat, pengajuan proposal, pengajuan BLT dan 

data penerima BLT. 

 
Hasil Tampilan Aplikasi 

 

1. Tampilan Buat Akun 

 

Pada form buat akun pengunjung diminta untuk 

mendaftar terlebih dahulu untuk login ke halaman 

web, form yang harus di input yaitu username, 

password, email dan nomor telpon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tampilan Login 

 

Sebelum masuk ke halaman utama pengunjung 

ataupun admin, pengguna diminta mengisi inputan 

berupa username, password dan pilihan admin / 

pengunjung, setelah selesai lalu klik login. 

 

3. Tampilan Halaman Admin 

 

Setelah melakukan login admin akan masuk ke 

halaman utama, pada halaman utama ini admin dapat 

mengelola semua data seperti pembuatan surat 

menyurat, pengjuan proposal, pengaduan dan 

pengajuan BLT serta melihat data laporan. 

 

4.  Tampilan Tambah KTP 

 

 

 

Tampilan form tambah data KTP digunakan untuk 

menambah data penduduk yang ada di Desa Jaro. 

Data KTP yang masuk akan terelasi dengan beberapa 

tabel. 

 

5. Tampilan Data KTP Admin 

 

Setelah menginput atau menambah data maka akan 

ditampilkan di tabel data KTP, di dalam halaman ini 

admin dapat mengelola data KTP seperti edit, hapus 

dan cetak data KTP. 

 

6. Tampilan Tambah Surat Domisili Admin 

 

Tampilan form tambah data surat domisili digunakan 

untuk menambah data  surat domisili yang ada di Desa 

Jaro, surat domisili sudah terelasi dengan KTP. 

 

7. Tampilan Data Surat Domisili Admin 

 

Setelah menginput atau menambah data maka akan 

ditampilkan di tabel data surat domisili, di dalam 

halaman ini admin dapat mengelola data surat usaha  



 

 

seperti update, hapus, cetak semua surat domisili dan 

cetak per id. Pada bagian update di kolom inputan 

status, admin dapat mengirimkan notifikasi email 

surat selesai ke pengunjung. 

 

8. Tampilan Tambah Surat Usaha Admin 

 

Tampilan form tambah data surat usaha digunakan 

untuk menambah data  surat usaha yang ada di Kantor 

Desa Jaro, surat usaha sudah terelasi dengan KTP 

sehingga pembuat surat tidak terlalu banyak 

memasukan inputan surat. 

 
9. Tampilan Data Surat Domisili Admin 

 

Setelah menginput atau menambah data maka akan 

ditampilkan di tabel data surat usaha, di dalam 

halaman ini admin dapat mengelola data surat usaha 

seperti update, hapus, cetak semua surat domisili dan 

cetak per id. Pada bagian update di kolom inputan 

status, admin dapat mengirimkan notifikasi email 

surat selesai ke pengunjung. 

 

10. Tampilan Tambah Pengajuan Proposal Admin 

 

 

Tampilan form tambah data pengajuan proposal 

digunakan untuk menambah data  pengajuan proposal 

yang ada di Kantor Desa Jaro, data pengajuan 

proposal sudah terelasi dengan KTP sehingga pengaju 

tidak terlalu banyak memasukan inputan pengajuan 

proposal. 

 

11. Tampilan Data Pengajuan Proposal Admin 

 

Setelah menginput atau menambah data maka akan 

ditampilkan di tabel data pengajuan proposal, di 

dalam halaman ini admin dapat mengelola data 

pengajuan proposal seperti update, hapus dan cetak 

semua data pengajuan proposal. Pada bagian update di 

kolom inputan status, admin dapat mengirimkan 

notifikasi email pengajuan diterima ke pengunjung. 

 

12. Tampilan Data Pengaduan Warga 

 

Didalam halaman ini admin dapat melihat pengaduan 

dari warga yang telah menginput pengaduan di 

halaman pengunjung, pada halaman ini admin dapat 

melakukan update, hapus dan cetak pengaduan. Pada 

bagian update di kolom inputan status, admin dapat 

melakukan balasan pengaduan yang akan ditampilkan 

kehalaman pengunjung. 

 

 

 

 

 



 

 

13. Tambah Pengajuan BLT Admin 

 

Tampilan form tambah data pengajuan BLT 

digunakan untuk menambah data  pengajuan BLT 

yang ada di Kantor Desa Jaro, data pengajuan BLT 

sudah terelasi dengan KTP sehingga pengaju tidak 

terlalu banyak memasukan inputan pengajuan BLT. 

 

14. Tampilan Data Pengajuan BLT Admin 

 

Setelah menginput atau menambah data maka akan 

ditampilkan di tabel data pengajuan BLT, di dalam 

halaman ini admin dapat mengelola data pengajuan 

BLT seperti update, hapus dan cetak semua data 

pengajuan BLT. Pada bagian update di kolom inputan 

status, admin dapat mengirimkan notifikasi email 

pengajuan diterima ke pengunjung. Apabila 

pengajuan diterima maka otomatis data akan masuk 

kehalaman penerima BLT. 

 

15. Tampilan Halaman Utama Pengunjung 

 

 

Pada halaman ini pengunjung dapat melakukan 

pelayanan seperti permohonan surat-surat, pengajuan 

proposal, pengaduan warga dan pengajuan BLT. 

Apabila pengunjung tidak dapat melakukan pelayanan 

atau nomor NIK tidak muncul, maka ada perintah di 

suruh meinput data KTP terlebih dahulu dibagian ikon 

pojok kanan atas lalu pilih data saya, apabila sudah me 

inputkan data KTP maka pengunjung dapat 

melakukan pelayanan. Pada pengaduan setiap warga 

yang login dapat melihat semua jenis pengaduan yang 

masuk. 

 

16. Tampilan Data Penerima BLT 

 

Pada halaman ini menampilkan data penerima BLT 

yang di ambil dari halaman pengajuan BLT admin 

 

17. Tampilan Tambah Informasi Admin 

 

Pada halaman ini, admin dapat menambah data 

informasi lalu menampilkannya ke halaman 

pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Tampilan Tambah Surat Domisili Pengunjung 

 

Tampilan form tambah data surat domisili pengunjung 

digunakan untuk melakukan permohonan pembuatan 

surat domisili ke Kantor Desa Jaro, surat domisili 

sudah terelasi dengan KTP sehingga pembuat surat 

tidak terlalu banyak memasukan inputan surat. 

 

19. Tampilan Data Surat Domisili Pengunjung 

 

Di halaman ini pengunjung hanya bisa melihat 

permohonan suratnya sendiri. Pengunjung dapat 

melakukan edit dan hapus data apabila di bagian status 

masih bertuliskan proses, apabila status pada surat 

bertuliskan selesai, maka nanti akan ada notifikasi 

email bahwa surat sudah selesai yang masuk ke email 

pengunjung. 

 

20. Tampilan Tambah Pengajuan Proposal 

Pengunjung 

 

 

Tampilan form tambah data pengajuan proposal 

pengunjung digunakan untuk melakukan permohonan 

pengajuan proposal ke Kantor Desa Jaro, permohonan 

pengajuan proposal terelasi dengan KTP.  

 

21. Tampilan Data Pengajuan Proposal Pengunjung 

 

Pada halaman ini pengunjung hanya bisa melihat 

permohonan pengajuan proposalnya sendiri. 

Pengunjung dapat melakukan edit dan hapus data 

apabila di bagian status masih bertuliskan proses, 

apabila status pada pengajuan proposal bertuliskan 

diterima, maka nanti akan ada notifikasi email bahwa 

pengajuan proposal diterima yang masuk ke email 

pengunjung 

 

22. Tampilan Form Tambah Pengaduan Pengunjung 

 

Tampilan form tambah data pengaduan pengunjung 

digunakan untuk melakukan pengaduan warga ke 

Kantor Desa Jaro, data pengaduan sudah terelasi 

dengan KTP. Dihalaman ini pengunjung dapat 

menginput segala jenis pengaduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. Tampilan Data Pengaduan Pengunjung 

 

Pada halaman ini pengunjung dapat melihat balasan 

pengaduan dari Kantor Desa Jaro. Dihalaman 

pengaduan ini pengunjung hanya bisa melihat 

pengaduannya sendiri, namun bila masuk ke halaman 

utama pengunjung dapat melihat semua pengaduan 

yang masuk. 

 

24. Tampilan Tambah Pengajuan BLT Pengunjung 

 

Tampilan form tambah data pengajuan BLT 

pengunjung digunakan untuk melakukan permohonan 

pengajuan proposal ke Kantor Desa Jaro, permohonan 

pengajuan BLT terelasi dengan KTP, sehingga 

pengunjung tidak perlu banyak melakukan inputan. 

 

25. Tampilan Status Pembagian BLT Pengunjung 

 

 

 

Pada halaman ini pengunjung dapat melihat status dari 

pengajuan BLT diterima atau ditolak, lalu pada bagian 

file data pembagian BLT, disitu pengunjung dapat 

melihat siapa saja yang mendapatkan pembagian 

BLT. 

 

26. Tampilan Status Dan Pembagian BLT 

Pengunjung 

 

Pada halaman ini pengunjung dapat melihat status dari 

pengajuan BLT diterima atau ditolak, lalu pada bagian 

file data pembagian BLT, disitu pengunjung dapat 

melihat siapa saja yang mendapatkan pembagian 

BLT. 

 

 

27. Laporan Data KTP 

 

Laporan data KTP digunakan untuk menampilkan 

seluruh data penduduk yang ada pada Kantor Desa 

Jaro dengan bentuk laporan. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

28. Laporan Data Surat Domisili 

 

Laporan data surat domisili digunakan untuk 

menampilkan seluruh data surat domisili  yang ada 

pada Kantor Desa Jaro dengan bentuk laporan. 

 

29. Laporan Sudat Domisili Per ID 

 
Laporan surat domisili cetak per ID digunakan untuk 

mencetak data permohonan surat yang diajukan oleh 

warga Desa Jaro. 

 

30. Laporan Data Pengajuan Proposal 

 

Laporan data pengajuan proposal digunakan untuk 

menampilkan seluruh data pengajuan proposal yang 

ada pada Kantor Desa Jaro dengan bentuk laporan. 

 

31. Laporan Data Pengaduan 

 

Laporan data pengaduan warga digunakan untuk 

menampilkan seluruh data pengaduan warga yang ada 

pada Kantor Desa Jaro dengan bentuk laporan. 

 

32. Laporan Data Peengajuan BLT 

 

Laporan data pengajuan BLT digunakan untuk 

menampilkan seluruh data pengajuan BLT yang ada 

pada Kantor Desa Jaro dengan bentuk laporan.  

 

33. Laporan Data Pembagian BLT 

 

Laporan data pembagian BLT digunakan untuk 

menampilkan seluruh data pembagian BLT yang ada 

pada Kantor Desa Jaro dengan bentuk laporan 



 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapat dalam pembuatan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Memudahkan masyarakat maupun pegawai Kantor Desa Jaro dalam kegiatan pelayanan, karena dengan 

adanya sistem ini dapat menghemat waktu dan pekerjaan. 

2. Dengan adanya aplikasi dapat mempermudah warga dalam melakukan pengajuan BLT dan mengetahui 

informasi pembagian BLT  

3. Meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data dan dapat mempermudah pencarian data yang telah 

dikerjakan sebelumnya. 

Saran 

Penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukanya saran yang diberikan untuk 

penyempurnaan aplikasi ini kedepannya, adapun saran yang di berikan, sebagai berikut : 

1. Perlunya ada sms gateaway dalam pemberitahuan infromasi kepada warga sekitar, karena tidak semua desa 

memiliki jaringan yang bagus untuk menerima email. 

2. Perlunya peninjauan lapangan dalam menyeleksi warga yang akan menerima BLT. 

3. Sistem bisa dikembangkan lagi dengan menambah data-data yang terperinci dalam pelayanan dan 

pembagian BLT. 

4. Bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian ini disarankan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya 

lagi. 
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