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ABSTRAK 

 
Aplikasi pelayanan masyarakat yang ada di kantor kecamatan candi laras utara belum 

menggunakan sistem aplikasi dan menggunakan cara manual, sehingga memakan waktu yang 

dalam melakukan pelayanan yang ada. Adapun masalah yang terjadi seperti pada saat 

pelayanan masyarakat berlangsung, pegawai harus mencari file data terlebih dahulu dan pada 

saat saat penginputan pun pegawai yang bersangkutan harus mengedit data sebelumnya untuk 

menginputkan data yang baru. 

Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah aplikasi 

yang  dapat digunakan untuk membantu petugas kecamatan sehingga akan memudahkan bagi 

pegawai-pegawai di kantor kecamatan candi laras utara dalam pelayanannya menggunakan 

aplikasi pelayanan masyarakat yang berbasis komputerisasi. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah PHP dan HTML, untuk tampilan menggunakan CSS Bootsrap dan MySQL 

sebagai database. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan petugas 

kecamatan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. 
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 PENDAHULUAN 

Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang 

bersangkutan dengan penduduk harus dicatat untuk menjaga agar ada tertib administrasi 

kependudukan didalam wilayah negara indonesia khususnya kantor kecamatan candi laras 

utara. Setiap kantor kecamatan menyediakan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat. 

Kemudian untuk pelayanan tersebut setiap pegawai yang bertugas harus selalu siap dalam 

melayani masyarakat yang bersangkutan. 
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Pemerintah pada hakekatnya ialah pelayanan bagi masyarakat, pemerintah terwujud 

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat bukan masyarakat yang melayani pemerintah, 

layanan diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya (pegawai/petugas) untuk memenuhi 

kepentingan umum atau kepentingan perorangan, yang bertumpu pada hak dasar sebagai warga 

negara, bentuknya adalah bisa dalam layanan lisan, layanan dalam bentuk tulisan dan layanan 

dalam bentuk pembuatan. Ketiga bentuk layanan ini saling terkait, yang hasilnya diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan bagi mereka yang dilayani. 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. 

Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada 

pihak-pihak terkait yang berada di tempat Penelitian mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan. Dalam hal ini dilakukannya diskusi dengan pembimbing dan 

karyawan instansi terkait. 

2.Metode Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk 

mengetahui proses kerja yang terjadi di lokasi Peneletiansecara langsung terhadap objek-objek 

studi yang menjadi pokok permasalahan. 

3.Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 

Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, 

jurnal ilmiah, situssitus di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di Kantor 

Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin sebelumnya, ditemukan beberapa masalah 

yang terjadi. Masalah yang terjadi yaitu yang pertama lamanya proses pelayanan karena dalam 

hal pembuatan surat masih menggunakan microsoft office, yang kedua yaitu sulitnya dalam 

melakukan pencarian data-data lama karena penyimpanannya tidak terpusat dan tidak 

terintegrasi dengan baik dan yang terakhir belum mampu melakukan filter data berdasarkan 

bulan/tahun dan berujung kepada sulitnya membuat laporan atau report bulanan dan tahunan. 

Setelah menganalisa sistem yang berjalan serta melihat permasalahan yang ditimbulkan 

oleh sistem yang berjalan tersebut, maka untuk memberikan solusi terhadap masalah pokok 

perlu dirancang dan dibuat suatu aplikasi pelayanan masyarakat yang dapat membantu 

meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Untuk 

merancang aplikasi pelayanan Masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara dibutuhkan suatu 



aplikasi berbasis web yang dapat membantu proses pelayanan dan tempat penyimpanan data 

dengan menggunakan MySql, sehingga data terintegrasi dengan baik. 

 

Gambar 3. 1 Usulan Sistem Baru 

Berikut penjelasan mengenai gambaran sistem yang diusulkan. 

1. Dimulai dengan penduduk membawa berkas yang sudah disiapkan 

2. Admin melakukan input data permohonan surat yang akan dibuat 

3. Selesai membuat surat yang diajukan maka data tersimpan otomatis dalam database 

4. Surat yang diajuka diserahkan kepada Camat atau Sekretaris Camat 

5. Camat menanda tangani surat yang diajukan 

6. Surat yang diajukan diserahkan kepada penduduk. 

 Use Case Diagram digunakan untuk mendefinisikan kegiatan yang telah disepakati 

dan dapat dilakukan oleh system, maka Use Case Diagram diindentifikasikan berdasarkan 

kegiatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. 



 

Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

 

RELASI TABEL 

 

Gambar 3. 3 Relasi Tabel 

 

 

 



1. Halaman Login 

 Halaman Login diperlukan oleh user untuk masuk kedalam aplikasi, login 

sangat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan 

 

Gambar 4. 1 Halaman login 

2. Halaman Beranda User Admin 

 Halaman beranda admin adalah halaman utama bagi user dengan level admin 

saat masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 4. 2 Halaman beranda user admin 

 

 

3. Halaman Beranda User Penduduk 



 Halaman Beranda penduduk adalah halaman utama bagi user dengan level 

penduduk saat masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 4. 3 Halaman beranda user penduduk 

 

4. Halaman Tampil Data Penduduk 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penduduk pada Kecamatan 

candi laras utara, Kabupaten Tapin. 

 

Gambar 4. 4 Halaman tampil data penduduk 

 



1.1.1 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Penduduk 

 

Gambar 4. 5 Laporan data penduduk 

 

 

2. Laporan Surat Izin Keramaian 

 

 

Gambar 4. 6 Laporan surat izin keramaian 

 



 

 PENUTUP 

1.2 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi 

Pelayanan Masyarakat Dan Laporan Perencanaan Dan Program Kerja Kecamatan Candi Laras 

Utara Kabupten Tapin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan dibuatnya Aplikasi pelayanan masyarakat ini, Admin atau Petugas 

Kecamatan dapat melakukan Persetujuan surat dan Pengajuan surat secara online, 

karena tidak perlu datang ke kantor kecamatan lagi untuk masyarakat. Serta 

membantu admin mengelola untuk pengolahan data 

2. Hasil dari penerapan metode yang digunakan untuk membuat Pelayanan 

masyarakat menghasilkan sebuah sistem yang didalamnya terdapat halaman 

pengajuan surat dan persetujuan surat akses secara online, dapat mengelola data 

dan menyimpan data 

3. Aplikasi ini dapat menghasilkan output untuk membantu Pelayanan masyarakat 

kecamatan berupa laporan surat pengantar dan surat keterangan dan himbauan. Dan 

masyarakat menghailkan output berupa cetak surat yang diajukannya ke kantor 

kecamatan 

4. Untuk masa mendatang dengan adanya aplikasi ini, Pelayanan masyarakat bisa 

lebih cepat memproses pembuatan surat untuk masyarakat dan membantu admin 

atau petugas kecamatan penyimpanan data dengan baik 

 

1.3 Saran 

Agar aplikasi ini berjalanan dengan baik dalam penggunaanya serta pengembangannya, 

maka penulis berkeinginan memberikan saran-saran yanag mungkin dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi para pembaca, yaitu : 



1. Aplikasi ini kedepannya mungkin dapat di kembangkan dengan menambahkan 

fitur notifikasi untuk pengguna. 

2. Perlu adanya pengembangan sistem menjadi lebih baik lagi agar keamanan data 

lebih terjaga.  

3. Diharapkan pembuatan aplikasi nantinya berbasis mobile (android) agar lebih 

praktis dan memudahkan aparatur desa dan masyarakat dalam proses pelayanan 

administrasi. 
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