
APLIKASI TATA KELOLA ADMINISTRASI KEGIATAN INTELIJEN
KEJAKSAAN BERBASIS WEB PADA KEJAKSAAN TINGGI

KALIMANTAN SELATAN

Liska Ariyani1, Yusup Indra Wijaya 2, Nur Alamsyah 3

1Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NPM16631022

2Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NIDN1126128602

3Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NIDN11180180 011

E-mail : liskaariyani09@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bergerak di bidang terpidana, hukum dan tuntutan dalam suatu
pihak yang berwajib. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memiliki beberapa kendala yang sering terjadi pada
bagian tata kelola administrasi kegiatan intelijen, maka dari itu hal ini bertujuan untuk mengurangi
kemungkinan kesalahan yang sering terjadi karena pengolahan data masih menggunakan Microsoft word yang
fungsinya belum terkhusus untuk pengolahan data kegiatan intelijen, yang meliputi data pegawai, user, surat
printah, surat keluar, disposisi, sifat surat,surat masuk, dan jabatan.

Oleh karena itu di buatlah sebuah aplikasi tata kelola administrasi kegiatan intelijen yang bisa
memudahkan kinerja pegawai di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Maka dihasilkanlah sebuah aplikasi tata
kelola administrasi kegiatan intelijen yang efektif, efesien, cepat, dan memudahkan pekerjaan. Penelitian ini
dibuat dengan menggunakan diimplementasikan dengan berbasis Website, sedangkan untuk pengolahan
databasenya menggunakan MySql.

Aplikasi tata kelola administrasi kegiatan intelijen kejaksaan tinggi kalsel yang dibangun ini dapat
mempermudah dalam penginputan surat-surat yaitu surat masuk, surat keluar, disposisi, surat perintah, surat cuti
dan aplikasi sangat membantu dalam pembuatan laporan-laporan yang diminta oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
dengan cepat dan tepat sehingga pengelolaan data dapat lebih efektif dan efesien.

Kata Kunci : Aplikasi, Administrasi, Kejaksaan, Kegiatan, Web.

ABSTRACT
The South Kalimantan High Prosecutor's Office is engaged in the field of convicts, law and prosecution in an
authorized party. The South Kalimantan High Prosecutor's Office has several obstacles that often occur in the
administrative governance section of intelligence activities, therefore this aims to reduce the possibility of
errors that often occur because data processing is still using Microsoft word whose function has not been
specifically for processing intelligence activity data, which includes employee data, user, order letter, outgoing
letter, disposition, nature of letter, incoming letter, and position.
Therefore, an application for administrative management of intelligence activities was made that could
facilitate the performance of employees at the South Kalimantan High Prosecutor's Office. Thus, an application
for the administration of intelligence activities is produced that is effective, efficient, fast, and makes work
easier. This research was made using a website-based implementation, while for database processing using
MySql.
The application for administrative management of the intelligence activities of the South Kalimantan High
Prosecutor's Office that was built can facilitate the input of letters, namely incoming letters, outgoing letters,
dispositions, warrants, leave letters and applications that are very helpful in making reports requested by the
Head of the High Prosecutor's Office quickly. and appropriate so that data management can be more effective
and efficient.
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PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus
berkembang bahkan berlangsung dengan pesat.
Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun,
bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau
detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi
dan komunikasi. Pengaruhnya meluas keberbagai
bidang kehidupan, pengaruh ini sangat cepat
memberikan dampak positif dan dampak negatif.
Perkembangan ilmu dan teknologi berdampak positif
dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi
dan pengetahuan dari keseluruh dunia menembus
batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu
terjadinya berubahan nilai, norma, aturan, atau moral
kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma,
aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga Negara yang
melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya
dibidang Penuntutan. Sebagai badan yang berwenang
dalam penegakan Hukum dan Keadilan, Kejaksaan di
pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang
Penuntutan, dimana semuaya merupakan satu
kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung, membawahi
enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kejaksaan Tinggi
pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan
bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral
dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan
bangsa. Karena Kejaksaaan berada diporos dan
menjadi filter antara proses penyelidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai
pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.
Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali
proses perkara (Dominus litis). Karena hanya intitusi
kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan
alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

METODE

1. Pengamatan (observasi)Dilakukan untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan
kondisi nyata atau fakta dilapangan tentang tata
kelola kegiatan intelijen.

2. Wawancara (Interview)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 tentang tata kelola
administrasi kegiatan intelijen.

3. Untuk mendapatkan data-data yang akan
digunakan sebagai bahan pembuatan sistem,

selama penelitian juga diterapkan metode
dokumentasi dalam proses pengumpulan data,
yaitu dengan cara mengumpulkan berkas- berkas
berupa catatan, dokumen dan gambar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Rancangan Model Sistem UML

Pada rancanga model sistem ini akan membahas
gambaran kebutuhan sistem yang akan dibangun.
Pemodelan rancangan sistem ini menggunakan UML
(Unified Modelling Language) yang memiliki
beberapa tahap yaitu use case diagaram, aktivity
diagram, dan sequence diagram

A. Use Case

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. 1 Use Case
B. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow)
atau kegiatan (aktivitas) dari sebuah sistem atau menu
yang ada pada perangkat lunak. Activity Diagram
juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau
pengelompokan tampilan dari sistem user interface
dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah
rancangan antar muka tampilan serta rancang menu
yang ditampilkan pada perangakat lunak



1. Activity Diagram login

Gambar 1. 2 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram User

Gambar 1. 3 Actyvity Diagram User

a. Activity Diagram Halaman Utama Admin
Gambar 1. 4 Activity Diagram Utama Admin

C. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk
menggambarkan perilaku pada sebuah scenario.
Komponen utama squence diagram terdiri atas objek
yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama

1. Sequence Diagram Admin

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Admin

2. Sequence Diagram User

Gambar 1. 6 Sequence Diagram User

D. Class Diagram

Class adalah kumpulan objek;;objek yang
mempunyai struktur umum behaviorumum, relasi
umum, dan semantic/kata yang umum. Sebuah
classdigambarkan seperti sebuah bujur sangkar
dengan tiga bagian ruangan



Gambar 1. 8 Class Diagram

Berikut relasi

Gambar 1. 9 Relasi Tabel

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan

HASIL TAMPILAN APLIKASI

1. Tampilan Halaman Login

Gambar 1. 10 Tampilan Halaman Login

2. Tampilan Form Admin

Gambar 1. 11 Tampilan Form Menu Admin

3. Tampilan Form Menu User

Gambar 1. 12 Tampilan Form Menu User

4. Tampilan Form Menu Input data admin

Gambar 1. 13 Tampilan Form input data admin

2. Tampilan Laporan Cetak Data Pegawai

ambar 1. 15 Tampilan Laporan Cetak Data Pegawai



PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dan
pembahasan penelitian dari semua permasalahan,
analisis, perancangan dan pembuatan sistem yang
berdasarkan hasil dari penelitian yang telah
dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. aplikasi tata kelola administrasi kegiatan intelijen

kejaksaan tinggi kalsel yang dibangun ini dapat
mempermudah dalam penginputan surat-surat
yaitu surat masuk, surat keluar, disposisi, surat
perintah, dan surat cuti.

2. aplikasi tata kelola administrasi kegiatan intelijen
kejaksaan tinggi kalsel bisa diakses oleh semua
pegawai yang sudah terdaftar di aplikasi ini.

3. aplikasi tata kelola administrasi kegiatan intelijen
kejaksaan tinggi kalsel ini sangat membantu
dalam pembuatan laporan-laporan yang diminta
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan cepat dan
tepat sehingga pengelolaan data dapat lebih
efektif dan efesien.

B. Saran

Agar aplikasi tata kelola administrasi
kegiatan intelijen kejaksaan tinggi kalsel ini berjalan
dengan baik dalam penggunaan serta
pengembangannya, maka hal-hal yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Untuk kelengkapan fitur dalam aplikasi ini masih

memiliki banyak kelemahan, diharapkan ada
inovasi dan gagasan pada pengembangan aplikasi
ini adalah adanya fitur grafik data surat masuk
dan surat keluar jadi kita bisa dengan mudah
melihat data surat masuk dan surat keluar
menggunakan grafik tersebut.

2. Diharapkan menambahkan fiktur scan pada
aplikasi, jadi kita bisa scan langsung surat masuk
dan surat keluar untuk dijadikan file arsip surat
tersebut.

Diharapkan untuk menambahkan fitur atau fungsi
backup dan restore data dalam rangka keamanan data
apabila suatu saat terjadi perpindahan PC atau
instalasi ulang.
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