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ABSTRAK 

 

Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang disingkat dengan Ditreskrimum merupakan 

unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pengawasan Kapolda. Ditreskrimum beralamat 

di Jl. Let. Jend. S. Parman No.16, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Pencurian dan perampasan kendaraan bermotor adalah salah satu kejahatan 

yang di tangani oleh satuan unit Reserse Kriminal dengan tingkat kejadian yang tinggi. Hampir 

setiap hari Satreskrim menerima laporan kehilangan dari masyarakat. Dalam mengelola laporan 

tersebut, saat ini informasi perkembangan kasus tidak tersedia secara online, sehingga masyarakat 

sipil harus bolak balik ke kantor polisi. Dalam hal administrasi, pendataan Barang bukti atau barang 

temuan tidak tersimpan dengan rapi, sehingga sulit melakukan pencarian.  

Dengan permasalahan di atas, maka perlu dibuat Aplikasi Jaran Intan Direktorat Reserse 

Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polisi Daerah Kalimantan Selatan Berbasis Web sebagai satu 

alternatif cara mempermudah pencarian barang bukti dan barang temuan yang tersimpan, 

masyarakat sipil khususnya yang berada di luar daerah dapat dengan mudah mengetahui lokasi 

pengambilan barang yang telah dicuri, tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada 

akhirnya penerapan aplikasi yang dianalisa pada penelitian ini diharapkan mendukung proses 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL. Model rekayasa perangkat lunak dengan metode Waterfall yang 

digunakan pada penelitian ini, berhasil mempermudah analisa perancangan sistem sesuai dengan 

tujuan penelitian  
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ABSTRACT 

 

 The Directorate of General Criminal Investigation or abbreviated as Ditreskrimum is 
an element implementing the main tasks which is under the supervision of the Kapolda. 
Ditreskrimum is located at Jl. Let. Jend. S. Parman No.16, Antasan Besar, Kec. Central 
Banjarmasin, Banjarmasin City, South Kalimantan. The theft and seizure of motorized vehicles is 
one of the crimes handled by the Criminal Investigation Unit with a high incidence. Almost every 
day, the Satreskrim receives reports of losses from the public. In managing this report, 
information on case developments is currently not available online, so civilians have to go back 
and forth to the police station. In terms of administration, data collection of evidence or finding 
items is not neatly stored, making it difficult to search. 
 With the above problems, it is necessary to make a Web-based Jaran Diamond 
Application for the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of the South 
Kalimantan Regional Police as an alternative way of making it easier to find stored evidence and 
finding items, civil society especially those outside the region can easily find The location for 
retrieving the stolen goods certainly provides services to the community and in the end, the 
application of the applications analyzed in this study is expected to support the required 
information process quickly and accurately. This application is made with the programming 
language PHP and MySQL. The software engineering model with the Waterfall method used in 

mailto:erdianjm_5455@gmail.com


2 

 

 
this study succeeded in facilitating the analysis of system design in accordance with the research 
objectives 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Tahun 2020 adalah tahun yang dimana seluruh dunia sedang dilanda oleh pendemi virus 

Covid-19. Dengan adanya virus ini seluruh dunia tak terkecuali Indonesia di anjurkan oleh world 

healt organization atau disingkat dengan WHO untuk melakukan social distancing dan physical 

distancing atau dalam bahasa Indonesia disebut membatasi dan menjaga jarak di keramaian. Oleh 

karena itu pihak berwajib tak terkecuali kepolisian Republik Indonesia harus turut serta berperan 

aktif mendukung anjuran WHO dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan 

pelayanan masyarakat yang sifatnya bisa menimbulkan keramaian. 

Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang disingkat dengan Ditreskrimum merupakan 

unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pengawasan Kapolda. Pencurian dan 

perampasan kendaraan bermotor adalah salah satu kejahatan yang di tangani oleh satuan unit 

Reserse Kriminal dengan tingkat kejadian yang tinggi. Hampir setiap hari Satreskrim menerima 

laporan kehilangan dari masyarakat. Oleh karena itu pihak kepolisian khususnya Satreskrim polda 

kalsel setiap bulannya menjadikan kasus ini sebagai agenda rutin dan dimasukkan kedalam rencana 

kegiatan dengan nama Operasi Jaran Intan. Operasi Jaran Intan bisa dikatakan menjadi prioritas 

utama satreskrim, mengingat banyaknya laporan kehilangan dari masyarakat. Sehingga hampir 

semua kasus pencurian, pembegalan, dan pendahan kendaraan bermotor dapat diselesaikan. Akan 

tetapi masalah belum selesai karena barang bukti dan barang temuan berupa kendaraan bermotor 

baik roda 2 ataupun roda 4 belum di bisa diserahkan kepada pemiliknya. Selama pemrosesan kasus, 

barang bukti dan barang temuan diletakkan dalam Gudang dengan jumlah yang banyak. Berikut di 

tampilkan data Tindak Pidana 3C (Curi biasa, Curi dengan pemberatan, dan Curi dengan kekerasan) 

dan Curanmor yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalsel dari Tahun 2017, 2018, 2019, dan Tahun 

berjalan. 

Oleh karena itu, berdasarkan dari permasalahan yang ada pada Jaran Intan Direktorat 

Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), maka penulis ingin menganalisa sebuah aplikasi sebagai 

satu alternatif cara pelaporan agar tercapai efisiensi waktu untuk menghindari terjadinya 

kadarluwarsa waktu lapor dengan judul “APLIKASI JARAN INTAN DIREKTORAT RESERSE 

KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) POLISI DAERAH KALIMANTAN SELATAN 

BERBASIS WEB”.  

Rumusan Masalah 

Informasi perkembangan kasus tidak tersedia secara online, sehingga masyarakat sipil 

harus bolak balik ke kantor polisi. Pendataan Barang bukti atau barang temuan tidak tersimpan 

secara baik, dibuktikan dengan sulitnya organisasi berkas, baik dari segi pencarian data, dan olah 

data statistik kasus guna evaluasi dan monitoring 

Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar aplikasi yang dibuat sesuai 

dengan tujuan, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, Kasus yang dibahas hanya mencakup 

kasus yang di tangani oleh satuan Reserse kriminal daerah Kalimantan Selatan. Kasus yang 

ditangani adalah pencurian, perampasan, dan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 



 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang, membuat Aplikasi Jaran Intan Direktorat 

Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polisi Daerah Kalimantan Selatan Berbasis Web. 

Manfaat Penelitian  
Terbentuknya aplikasi baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Instansi Ditreskrimum 

 Mempermudah pencarian barang bukti dan barang temuan yang tersimpan dalam gudang. 

 Masyarakat sipil khususnya yang berada di luar daerah dapat dengan mudah mengetahui lokasi 

pengambilan barang yang telah dicuri. 

 Kepolisian dan Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi yang harus dipakai pada 

era sekarang ini. 

2. Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian 

yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi ini. 

METODE  

 A.Teknik Pengumpulan Data 

 1.Wawancara 

  Pada tahap awal perancangan aplikasi ini, terlebih dahulu dilakukan wawancara dengan pihak-

pihak terkait guna mendapatkan informasi tentang permasalahan dan kebutuhan aplikasi yang akan 

dirancang. Wawancara dilaksanakan dengan pihak dari kantor Polda Kalsel. Dari hasil wawancara yang 

telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:  

a. Unit Reskrim menerima laporan tentang kehilangan kendaraan bermotor, setelah itu di buat 

Laporan Polisi sesuai keterangan pelapor. Dan pelapor menerima surat tanda terima laporan 

polisi. 

b. Unit Reskrim merencanakan kegiatan operasi jaran intan, guna menjaring tindak kriminal 

khususnya kasus curanmor. 

c. Unit Reskrim menangkap Pelaku dan mengaman kan barang bukti serta barang temuan yang 

ada. 

 

 2.Observasi 

  Metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan meninjau langsung proses 

yang bejalan di kantor Polda Kalsel, pengumpulan data ini dilakukan dengan meneliti data yang 

meliputi data Laporan Polisi, data surat tanda terima Laporan Polisi, data Rencana Kegiatan Operasi, 

data hasil Giat, data Barang bukti, dan tersangka. 

 

 3.Studi Pustaka dan Dokumentasi 

  Dalam metode ini, penulis menggunakan buku-buku referensi ataupun informasi dari internet 

untuk mendapatkan teori-teori dan metodologi yang tepat untuk mendukung penelitian ini. 

Dan untuk Metode Dokumentasi merupakan pemeriksaan literatur internal ynag meliputi pemeriksaan 

dokumen dan manual book yang ada di kantor Polda Kalsel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain 

itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh 

Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. PHP disebut bahasa pemrograman server side 

karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-

side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

  



 

Polisi 
Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat 

dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang 

luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi 

dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah 

ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme 

dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi 

melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini 

menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. (Utomo, 2005) 

Analisis Sistem yang Berjalan 

  

 
Gambar 1. 1 Flowmap Sistem 

1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Data 

1. Pengolahan Data Petugas (Admin) 

2. Pengolahan Data Masyarakat (User) 

3. Pengolahan Data Laporan 

4. Pengolahan Data Barang Bukti   

5. Pengolahan Data Barang Temuan  

 

Kebutuhan Fungsional 

1. Mengelola otoritas password, yaitu password yang dimasukkan oleh petugas/operator benar, dan 

selanjutnya memilih menu untuk melakukan aktifitas pekerjaan. 

2. Mengelola data-data laporan polisi, rencana kegiatan, hasil kegiatan, data pelapor, data tersangka, data 

saksi, serta data barang bukti dan barang temuan dari segi penginputan, pemprosesan laporan masyarakat 

serta pengembalian barang bukti dan barang temuan.  

  



 

 

Use Case Diagram  

Pada bagian use case diagram akan membahas alur skenario hubungan antara user dan 

sistem, pada use case diagram ini membahas kebutuhan sistem dari sudut pandang 

user/pengguna 
 

 
Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

Activity Diagram 

 

 
Gambar 1. 3 Activity Diagram 

 
Gambar 1. 4 Activity Diagram Rencana Kegiatan 



 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan gambaran interaksi antar objek dalam sistem seperti pengguna, tampilan 

dan sebagainya berupa pengiriman serangkaian data antar objek. Gambar dibawah ini merupakan gambaran 

sequence diagram dari Aplikasi Jaran Intan Polda Kalsel Berbasis Web yaitu: 

 
Gambar 1. 5  Sequence Diagram Form STTLP 

Class Diagram  

Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis 

yang terdapat diantara mereka. Class diagram Aplikasi Jaran Intan Polda Kalsel Berbasis Web dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 1. 6 Class Diagram

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dibuatlah suatu Aplikasi Jaran Intan Direktorat Reserse 

Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polisi Daerah Kalimantan Selatan Berbasis Web yang dapat membantu Personil 

Direskrimum Polda Kalsel serta Polres Jajaran dalam sistem pelaporan dan tata kelola data lainnya. Informasi 

perkembangan kasus, serta lokasi barang bukti sudah dapat dilihat dari aplikasi. Kemudian pada bagian 

penyimpanan data barang bukti atau barang tersimpan dengan baik maka untuk pencarian barbuk akan lebih 

mudah. Untuk aplikasi ini juga sudah lengkap sehingga pengelolaan data sudah terkomputerisasi dengan baik dan 

proses administrasi berjalan lancar, lebih cepat dan efisien. 

 



 

Saran 
Aplikasi dapat dikembangkan kembali sehingga kompatibel dengan platform selain Android seperti iOS, 

Windows Phone, dan Blackberry OS.Untuk lingkup pelaporan kasus kriminal oleh masyarakat, bisa lebih 

diperluas lagi, tidak hanya pencatatan laporan tentang kehilangan, perampasan, dan pencurian kendaraan bermotor 

roda 2 dan roda 4.Untuk kedepannya agar aplikasi bisa menganalisis tingkat kriminalitas yang dilaporkan setiap 

bulan atau tahun. 
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