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CARA MENJALANKAN APLIKASI 

1. Langkah awal untuk menjalankan aplikasi SPK untuk penerimaan bantuan 

sosial tahunan tingkat kelurahan di kota Sorong yaitu harus terhubung 

dengan jaringan internet agar dapat melakukan login. 

2. Jika komputer sudah terhubung dengan internet buka aplikasi dengan 

menggunakan alamat http://spk-sorong.000webhostapp.com/ 

Tampilan utama aplikasinya yaitu sebagai berikut. 

 

 

3. Untuk masuk kedalam aplikasi klik login pada kanan header. Pada aplikasi 

ini terdapat 2 hak akses user yaitu sebagai guest dan admin. Guest hanya 

bisa melihat daftar penerima bantuan sosial sedangan hak akses sebagai 

admin itu dapat melakukan penambahan user baru, mengedit dan 

menghapus user, menambah, mengedit bahkan menghapus  kriteria dan 
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keluarga, melihat daftar keluarga dan kriteria, membuat dan melihat daftar 

penerima bantuan sosial. 

4. Pertama yaitu login sebagai admin dengan memasukan username dan 

password. 

 

Selanjutnya jika berhasil login maka agar dapat membuat daftar menerima 

bantuan social yang perlu dilakukan yaitu mengisi data kriteria dan data 

keluarga. 

 

 

 

Jika sudah mengisi data keluarga maka akan tampil daftar keluarga secara 

otomatis apabila data keluarga berhasil disimpan, yaitu seperti berikut. 
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Jika ingin menambah, menghapus dan mengedit data keluarga maka dapat 

menglik edit,hapus atau tambol tambah pada kanan layar. Apabila daftar keluarga 

sudah terisi maka untuk membuat daftar penerima bantuan social klik laporan 

pada header. 

 

Lalu klik tombol buat daftar. Selanjutnya akan diminta menginputkan tahun yaitu 

daftar penerima bantuan social untuk tahun berapa. Misalnya tahun 2019 lalu klik 

simpan maka masuk kedalam perhitungan ahp yaitu perhitungan data kriteria yang 

dimilki oleh keluarga masing-masing. 
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Klik tombol simpan pada bawah layar untuk membuat daftar penerima bantuan 

social. Setelah diklik maka daftar berhasil dibuat dan selanjutnya jika ingin 

melihat , klik tombol lihat daftar untuk melihat daftar akan diminta atau di tanya 

daftar tahun berapa yang ingin dilihat.  

Gambar berikut merupakan daftar penerima bantuan social tahun 2019. Daftar 

diurutkan berdasatkan nilai total dari besar sampai kecil. Semakin besar nilai total 

yang dimiliki suatu keluarga maka keluarga tersebut semakin miskin. 
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Untuk keluar dari aplikasi langsung saja klik logout pada kanan header. 

5. Untuk login sebagai guest hanya bias melihat daftar penerima bantuan 

sosial. 
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