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ABSTRAK 

 

Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum 

yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dimana di bagian pidana yang menangani pencatatan buku 

register induk pidana biasa dan penulis mengetahui bagaimana cara menangani pencatatan buku register induk 

perkara pidana biasa. Apakah proses penginputan data dan pembutan laporannya sudah efektif dan efisien. 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi, terutama dalam proses penginputan data dan pembuatan laporan. Hal 

ini terjadi karena proses penginputan data masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mencatat atau 

menulis di buku besar, sehingga sulit mendapatkan laporan data data perkara pidana tersebut, selain itu sulit 

melakukan pencarian data lama, dan tidak bisa melakukan filter data berdasarkan waktu tertentu dan berujung 

kepada sulitnya membuat laporan bulanan dan tahunan. 

Dapat dibayangkan betapa sulitnya jika dalam pembuatan suatu laporan masih dilakukan secara 

manual. Pembuatan atau pengolahan data bagian pidana secara manual akan memakan waktu yang relatif lama, 

dengan adanya pembuatan aplikasi berbasis web ini data akan tersimpan dengan baik dalam basis data secara 

komputerisasi dan mempercepat proses pencarian data lama apabila diperlukan. 

 

Kata Kunci : Aplikasi Pengolahan data, Web, Pidana 

 

 

ABSTRACT 

 

he Banjarmasin District Court is a judicial institution within the general judiciary which is domiciled in the 

district or city capital. Where in the criminal section which handles the recording of the general criminal 

register book and the author knows how to handle the recording of the ordinary criminal case master register. 

Is the process of inputting data and making reports effective and efficient. There are several problems that 

occur, especially in the process of inputting data and making reports. This happens because the data input 

process is still done manually, namely by recording or writing in a ledger, making it difficult to get a data 

report on the criminal case data, besides that it is difficult to search for old data, and cannot filter data based 

on a certain time and end up to the difficulty of making monthly and annual reports. 

You can imagine how difficult it would be if the making of a report was still done manually. Making or 

processing criminal data manually will take a relatively long time, with the creation of this web-based 

application the data will be stored properly in a computerized database and accelerate the process of searching 

for old data if needed. 
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PENDAHULUAN  

Pengadilan merupakan suatu badan yang 

melakukan kekuasaan kehakiman, kekusaan untuk 

mempertahankan peraturan perundangan atau 

kekuasaan peradilan yudikatif berada di tangan 

Badan Pengadilan yang terlepas dan bebas dari 

campur tangan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif 

agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya. Peran Pengadilan sangat penting bagi 

Negara karena menjadi Badan Pengadilan di 

Indonesia yang memiliki tugas mengadili dan 

menyelesaikan sengketa hukum. Selain itu 

pengadilan digunakan untuk mencari keadilan.  

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) 

merupakan sebuah lembaga peradilan di 

lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di 

ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi 

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya. Daerah hukum 

Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau 

Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari 

Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim 

Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.   

Pidana didefinisikan sebagai suatu 

penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh 

negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya 

yang telah melanggar larangan hukum pidana. 

Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 

disebut sebagai indak pidana. Pidana dapat 

berbentuk punishment atau treatment. Pidana 

merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap 

kesalahan si pembuat. Sedangkan  

tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat 

dan untuk pembinaan si pembuat.  

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. 

Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang 

pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. 

Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak 

berbeda dari kriminal karena melakukan tindak 

kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau 

paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum 

ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini 

disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan 

asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap 

tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. 

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah 

oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman 

disebut sebagai terpidana atau narapidana.   

Pengadilan Negeri merupakan badan 

peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya 

meliputi Kota Banjarmasin dalam pengolahan data 

bagian pidana masih dengan mencatat atau menulis 

di buku besar yang dikerjakan oleh para pegawai 

bagian pidana yang ada di Pengadilan Negeri 

Banjarmasin. Dapat dibayangkan betapa sulitnya 

jika dalam pembuatan suatu laporan masih 

menggunakan aplikasi Microsoft Office Word dan 

Excel. Pembuatan atau pengolahan data bagian 

pidana dengan cara tersebut akan memakan waktu 

yang relatif lama.  

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

dan berkaitan dalam membangun “Aplikasi 

Penjadwalan Sidang, Data Putusan Sidang Dan 

Pengolahan Perkara Pidana Pada Pengadilan 

Negeri Banjarmasin”  adalah diantaranya “Aplikasi 

Pengolahan Data Perkara Cerai Pada Kantor 

Pengadilan Agama Kelas Ia Kendari Menggunakan 

Pemrograman Visual Basic 6.0” oleh Nurmiati & 

Gafrun tahun 2018 dengan permasalahan pencarian 

data masih menggunakan buku register dan 

pembuatan laporan bulanan yang masih direkap 

manual menggunakan MS Office. 

Kemudian pada penelitian Elvi Yanti & 

Effiyldi tahun 2019 yang berjudul “Sistem 

Informasi Layanan Persidangan Berbasis Web  

Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA” memiliki 

permasalahan sulitnya dalam mengakses informasi 

layanan persidangan sehingga mengakibatkan 

terlambatnya proses penyelesaian perkara. 

Selanjutnya ialah berjudul “Sistem 

Informasi Pengolahan Data Perkara” oleh Surya 

Yutelmi tahun 2018 dengan permasalahan 

pencatatan perkara masuk dan kegiatan yang ada 

masih menggunakan tulis tangan di buku register. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

dibangunlah suatu aplikasi yang dapat mengelola 

data putusan sidang dan perkara pidana dengan 

sistem berbasis web  sehingga dapat mengatasi 

permaslahan yang ada, maka penulis angkat untuk 

dijadikan skripsi dengan judul: ”APLIKASI 

PENJADWALAN SIDANG, DATA PUTUSAN 

SIDANG DAN PENGOLAHAN PERKARA 

PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI 

BANJARMASIN” 

METODE  
 

Pengumpulan data untuk memenuhi 

kebutuhan penulisan, guna mendapatkan hasil 

penelitian yang baik. Pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan berbagai  metode  pengumpulan  

data antara lain  sebagai berikut, yaitu: 

1. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan angsung, mempelajari 

proses kerja dan masalah - masalah yang terjadi 

terhadap objek yang akan diteliti dalam tugas 

akhir ini. 

2. Wawancara 
Penulis mengumpulkan data-data dengan cara 

bertanya kepada pegawai yang dianggap 

mengerti terhadap data-data yang berhubungan 

dengan layanan dan penjualan. Teknik 

pengumpulan data secara wawancara 

merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan dalam proses penelitian, dengan 

wawancara data yang diperoleh akan lebih 



 

mendalam, karena mampu menggali pemikiran 

atau pendapat secara detail, sehingga hasil 

wawancara menjadi sumber yang tepat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan singkatan dari “Unified 

Modelling Language” yaitu suatu metode 

permodelan secara visual untuk sarana perancangan 

sistem berorientasi objek, atau definisi UML 

yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi 

standar pada visualisasi, perancangan dan juga 

pendokumentasian sistem software. Berikut ini 

merupakan perancangan UML dari “Aplikasi 

Pengolahan Data dan Perawatan Kerusakan Pada 

Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan”. 

A. Use Case 

Diagram use case merupakan gambaran 

atau representasi dari interaksi yang terjadi antara 

sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik 

penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenal 

pertama kali dalam metode pendekatan berbasis 

objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan 

kawan-kawan pada tahun 1990an. Diagram use 

case pada Aplikasi Penjadwalan Sidang, Data 

Putusan Sidang Dan Pengolahan Perkara Pidana 

sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Use Case DiagramGambar 1. 1 Use 

Case 

B. Activity Diagram 

2. Activity Diagram adalah bentuk visual dari 

alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, 

yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, 

dan concurrency.Dalam Unified Modeling 

Language, diagram aktivitas dibuat untuk 

menjelaskan aktivitas komputer maupun alur 

aktivitas dalam organisasi. Pada Aplikasi 

Penjadwalan Sidang, Data Putusan Sidang 

Dan Pengolahan Perkara Pidana adalah 

sebagai berikut : 

1.  Activity Diagram Admin Input Data Kasus 
Pidana Terdakwa 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Admin Input Data 

Kasus Pidana Terdakwa 

2.  Activity Diagram Admin Input Hasil 

Putusan Dari Panggilan Sidang 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Activity Diagram Admin Input Hasil 

Putusan Dari Panggilan Sidang 

3. Activity Diagram Panitra Input Data 

Biodata Terdakwa Kasus Pidana 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Activity Diagram Panitra 

Input Data Biodata Terdakwa Kasus 

Pidana 

 

 



 

B. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Sequence diagram 

menunjukan urutan event kejadian dalam suatu 

waktu. Sequence pada Aplikasi Penjadwalan 

Sidang, Data Putusan Sidang Dan Pengolahan 

Perkara Pidana adalah sebagai berikut : 

1. Sequence Diagram Login Admin Dan 
Panitra 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Pelapor 

2. Sequence Diagram Admin Input Data 

Kasus Pidana Terdakwa 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Sequance Diagram admin input data 

kasus pidana Terdakwa 

3. Sequence Diagram Admin Input Data 

Panggilan Sidang Dari Kasus Pidana 
4.  

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Sequence Diagram Teknisi 

C.  Class Diagram 

3. Class diagram adalah sebuah class 

yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket, dan objek 

serta hubungan satu sama lain. Pada 

pembuatan sistem ini, class diagram 

dapat diihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 1. 8 Class Diagram 

Relasi tabel yang digunakan untuk sistem 
ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 9 Relasi Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Halaman Login  

Tampilan halaman form login adalah halaman 

untuk pengguna login ke aplikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 Tampilan Halaman Login 

2. Tampilan Form Data Pidana 

 Tampilan halaman form data pidana adalah 

halaman untuk input data pidana. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Form Menu data pidana 

3. Tampilan Form surat pangilan sidang 

Tampilan halaman form data surat panggilan 

sidang adalah halaman untuk input surat panggilan 

sidang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 12 Tampilan Form Surat Pngilan Sidang 

 

 

 

 

 

4. Tampilan Form Data Pidana 

Tampilan halaman form data pidana adalah 

halaman untuk input data pidana. 

 

 

 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Form Data Piadana 

5. Tampilan Form data Panitia 

Tampilan halaman form data panitra 

adalah halaman untuk input data panitra 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 14 Tampilan Form data Panitia 

2. Tampilan Laporan Cetak Data Hasil Sidang 

 Tampilan laporan data hasil putusan sidang adalah 

laporan data hasil putusan dari panggilan sidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 15 Tampilan Laporan Cetak Data Hasil 

Sidang 



 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis 

sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Aplikasi Penjadwalan Sidang, Data Putusan 

Sidang Dan Pengolahan Perkara Pidana  Pada 

Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat membantu 

khususnya para pegawai bagian pidana dalam 

proses pengolahan surat panggilan sidang dan 

pengolahan data pidana dengan benar dan akurat 

serta membantu Kepala Pengadilan dalam 

mendapatkan informasi laporan bulanan dan 

tahunan secara lebih efisien dan efektif 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka 

diperoleh beberapa saran untuk pengembangan 

aplikasi ini lebih lanjut sebagai berikut. 

a. Aplikasi dapat dikembangkan lagi 

menggunakan sistem Android sehingga dapat 

lebih memudahkan lagi pengguna dalam 

mengakses informasi yang ada. 

b. Aplikasi khusus untuk divisi bidang kasus 

pidana sehingga dapat dikembangkan lagi untuk 

dapat diimplementasikan ke divisi lainnya yang 

ada di Pengadilan Negeri Banjarmasin. 
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