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ABSTRAK  

  

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sebuah 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alcohol yang berlokasi di kota Banjarmasin. Masalah yang saat ini 

terjadi di Kantor BNN Kalsel adalah pengelolaan data untuk pelaksanaan dan jadwal sosialisasi 

program BNN masih dilakukan secara manual menggunakan tulis tangan dalam bentuk buku 

yang membuat pekerjaan memakan waktu lebih lama, beresiko mudahnya kehilangan berkas, 

memakan banyak tempat, dan menyulitkan Ketika melakukan pencarian data. Dalam 

mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu system informasi yang dapat 

mendukung pengelolaan informasi serta mampu menyelesaikan masalah tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi yang memiliki fasilitas schedule sistem yang dapat 

mempermudah dalam proses penjadwalan sosialisasi program BNN dengan sistem informasi 

berbasis web. Bagi peniliti selanjutnya bisa mengembangkan aplikasi tersebut sehingga dapat 

berbasis android yang lebih praktis untuk pengguna.  
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ABSTRACT  

The Office of the National Narcotics Agency of South Kalimantan Province is an 

Indonesian Non-Ministerial Government Institution (LPNK) which has the task of carrying out 

government duties in the field of prevention, eradication of abuse and illicit trafficking of 

narcotics, psychotropic substances, precursors and other addictive substances except 

addictive substances for tobacco and alcohol located in the city of Banjarmasin. The problem 

that is currently happening at the South Kalimantan BNN Office is that data management for 

the implementation and schedule of socialization of the BNN program is still done manually 

using handwriting in the form of a book which makes work take longer, risks easy to lose files, 

takes up a lot of space, and makes it difficult when doing data search. In overcoming these 

problems, an information system is needed that can support information management and be 



able to solve these problems. The research method used is observation, interviews and 

literature study. The results of this study are the creation of an application that has a schedule 

system facility that can facilitate the scheduling process of BNN program socialization with a 

web-based information system. For further researchers, they can develop the application so 

that it can be based on Android which is more practical for users. 
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PENDAHULUAN  

  

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) Provinsi Kalsel adalah sebuah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007. 

Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Kalimantan Selatan bertujuan untuk kegiatan sosialisasi program BNN yang bekerja sama 

dengan pihak sekolah, universitas, maupun instansi. Pada pelaksanaan dan jadwal sosialisasi 

tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan tulis tangan dalam bentuk buku yang 

membuat pekerjaan memakanwaktu lebih lama, beresiko mudahnya kehilangan berkas, 

memakan banyak tempat, dan menyulitkan ketika melakukan pencarian data.  

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dalam membangun “Aplikasi 

Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan 

Selatan Berbasis Web” adalah diantaranya “Sistem Informasi Berbasis Web Pada Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai” oleh Nindiya Putrid dan Ediman Malik tahun 2018 

dengan permasalahan system informasi tentang pendataan penyalahgunaan narkoba saat ini 

masih di catat secara manual dan belum terkomputerisasi. Kemudian pada penelitian Ika 

Ramadhani 2018 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Data Pasien Test Urine Pada Kantor 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Berbasis Web” memiliki permasalahan system 

yang digunakan dalam penyimpanan data dan pengelolaan data pasien tes urin masih 

dilakukan secara manual. Selanjutnya ialah berjudul “Sistem Informasi Pengguna Narkoba 

Dengan Studi Kasus BNN Kota Kediri” oleh Rinanza Zulmy Alhamri dan Arif Syamsudin 

tahun 2016 dengan permasalahan proses pencatatan pengguna narkoba di BNN Kota Kediri, 

masih dilakukan secara sederhana dengan pencatatan manual menggunakan bantuan Microsoft 

office dan belum menggunakan aplikasi khusus. 

Berdasarkan uraian dari pendahuluan maka perlu dibuat suatu system aplikasi yang 

mampu memproses data secara cepat dan akurat menggunakan system terkomputerisasi dalam 

hal sosialisasi program BNN, oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas dan diangkat 

untuk dijadikan skripsi dengan judul “Aplikasi Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web”. 



METODE  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan tahapan pengembangan yang 

ada pada Aplikasi Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web, yaitu :  

1. Observasi ini dilaksanakan di Kantor BNN Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di 

Kota Banjarmasin, yaitu untuk Teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.  

2. Wawancara pada metode wawancara ini dilakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai – pegawai yang ada mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penelitian.  

3. Studi Kepustakaan dalam metode ini, penulis melalui tinjauan pustaka dengan 

mempelajari buku-buku dan bahan kuliah yang memiliki hubungan yang erat dengan 

penelitian ini sebagai bahan analisis lebih lanjut.  

4. Studi Dokumentasi, Pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak 

BNN. Misalnya saja, mengenai program BNN, jadwal kegiatan BNN, dan lainnya. Hal 

ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN   

  

Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web.   

 
Gambar 1. Flowchart sistem yang berjalanan 

  

1. Petugas admin yang melalukan pendataan pelaksanaan dan jadwal sosialisasi secara 

manual menggunakan tulis tangan, kemudian menghasilkan dokumen berita acara untuk 

dibuat laporan  

2. Ditujukan kepada kepala BNN Kalsel dan selanjutnya berkas laporan tersebut 

diarsipkan  



Berdasarkan sistem yang sedang berjalan tersebut ,ditemukan usulan yang tepat yaitu dengan 

merancang dan membuat sistem yang baru yakni aplikasi berbasis web sehingga informasi saling 

terhubung satu sama lain.  

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML ( Unified modeling Languange) yang 

digunakan  untuk  pembuatan  Aplikasi Pelaksanaan dan Jadwal Sosialisasi Program Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web,yaitu:  

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

  Berikut merupakan gambaran Class Diagram dari Apilkasi Pelaksanaan dan Jadwal 

Sosialisasi Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web, yaitu:  

  



 
Gambar 3. Class Diagram 

  Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  Adapun hasil dari implementasi tampilan menu antar 

muka masukan sistem sebagai berikut: 

1. Tampilan Form Login Admin  

  

 
Gambar 4. Login Admin 

  

Tampilan Form login admin ini merupakan tampilan yang digunakan untuk masuk ke 

dalam halam menu utama admin dengan memasukan username dan password yang benar.  

 

 

 

 



 2.  Tampilan Form Login Pimpinan  

  

 
Gambar 5. Login pimpinan 

Tampilan Form login pimpinan ini merupakan tampilan yang digunakan untuk masuk 

ke dalam halam menu utama pimpinan dengan memasukan username dan password yang 

benar untuk melakukan pengecekan dari admin sehingga data selanjutnya berkas laporan 

tersebut diarsipkan.  

 3.  Tampilan Form Halam Utama  

 
Gambar 6. Tampilan Halam Utama 



Tampilan Form halaman utama terdapat foto pegawai kantor BNN di tengah tampilan 

dan ada beberapa menu navigasi di sebelah kiri yaitu menu Master Data yang di dalamnya 

terdapat sub menu Wilayah, Kegiatan, Jenis Narkoba, Penanggung Jawab, Data Login, menu 

Masyarakat, Jadwal, Berita Acara, Pemeriksaan, Rehabilitasi, dan yang terakhir ada menu 

Hasil Report yang mempunyai sub menu berisi semua data laporan yang ada di aplikasi yang 

dapat dilihat dan dicetak laporannya.  

4. Tampilan Form tabel Masyarakat  

  

 
Gambar 7. Tampilan form masyarakat  

Tampilan Form masyarakat untuk menambahkan atau menginput data masyarakat yaitu 

dengan cara klik menu navigasi Masyarakat kemudian akan tampil tabel data masyarakat 

setelah itu klik tombol tambah maka akan muncul form input data masyarakat seperti gambar 

diatas, pilih wilayah, masukkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nik, tempat lahir, alamat 

dan no telp pada kolom isian yang ada dan klik tombol simpan maka data masyarakat akan 

terinput pada database aplikasi.  

   



5.  Tampilan Form Tabel Jadwal  

 
Gambar 8. Tampilan Form Jadwal  

Tampilan Form Jadwal merupakan tampilan halaman informasi yang sudah diinputkan 

admin, informasi jadwal akan otomatis masuk kedalam menu jadwal.  

 

Tampilan Antarmuka Keluaran  Sistem  

Pada Tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilakn laporan hasil atau ouput sistem 

dari hasil pengolahan data yang telah dinput ke dalam sistem.  

1. Tampilan Laporan Jadwal  

 
 Gambar 9. Laporan Jadwal  



 

 

2. Tampilan Laporan Berita Acara   

 

 Gambar 10. Laporan Berita Acara 

 

3. Tampilan Laporan Bebas Narkoba  

  

 

Gambar 11. Laporan Bebas Narkoba 

  



4. Tampilan Laporan Grafik Perwilayah  

  

 
Gambar 12. Laporan Data Grafik Perwilayah 

  

PENUTUP  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan.  

1. Aplikasi ini dapat memudahkan pegawai dalam mengelola data kegiatan jadwal 

contohnya kegiatan sosialisasi program BNN yang bekerja sama dengan pihak sekolah, 

universitas, maupun instansi yang awalnya mendata secara manual menggunakan tulis 

tangan dan dengan adanya aplikasi tersebut maka semua pendataan kegiatan diinput di 

aplikasi secara efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan kinerja pada Kantor Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.  

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam penyimpanan data secara digital dengan 

menggunakan aplikasi pelaksanaan dan jadwal sosialisasi program BNN pada komputer 

dan lebih aman karena data tersimpan dalam database yang bisa di backup dalam bentuk 

file.  

3. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam melakukan pencarian data seperti data kegiatan, 

jadwal, berita acara, hasil pemeriksaan yang awalnya menggunakan berkas dokumen 

yang menumpuk sehingga sulit dalam mencari data dan dengan adanya aplikasi tersebut 

maka data langsung bisa di cari lewat aplikasi secara mudah hanya dengan mengetik kata 

kunci yang dicari pada kolom pencarian maka data akan langsung tampil dengan 

menggunakan fitur pencarian yang ada pada aplikasi tersebut.  

  



2. Saran  

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan Aplikasi Pelaksanaan dan 

Jadwal Sosialisasi Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan antara 

lain:  

1. Grafik pada aplikasi hanya bekerja pada mode jaringan internet dan tidak bekerja jika 

mode offline sehingga dapat dikembangkan lagi supaya dapat bekerja pada mode 

online  

2. Aplikasi ini bisa dikembangkan dengan munggunakan sistem Android sehingga dapat 

lebih memudahkan lagi dalam melakukan pendataan pelaksanaan dan sosialisasi 

program BNN serta pemeriksaan narkoba kepada masyarakat melalui mobile  

3. Aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk sistem keamanan yang lebih baik sehingga 

dapat menghindari pencurian data maupun manipulasi data yang dapat merugikan 

pihak BNN 
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