
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

 Saat ini lembaga pemerintahan masih melakukan kegiatan pengelolaan 

dokumen secara konvensional, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan untuk 

berbagai jenis dokumen dan laporan. Semakin banyak dokumen yang akan di 

simpan maka akan semakin besar kapasitas ruang yang dibutuhkan, hal tersebut 

menimbulkan masalah karena kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas dan 

kesulitan dalam pencarian dokumen. Lembaga pemerintahan sudah mulai 

menyadari akan kebutuhan pengembangan teknologi bidang manajemen informasi 

salah satunya dalam hal pengelolaan dokumen. Maka dari itu dibutuhkan sebuah 

sistem informasi yang membantu dalam pengelolaan dokumen secara cepat dan 

tepat sebagai penunjang pengambilan keputusan yaitu dengan dokumen elektronik 

atau e-document.  

(Hidayatul Mustafidah, 2013). 

 Dokumen elektronik atau e-document merupakan suatu konten elektronik 

yang berupa program atau file komputer yang membutuhkan media elektronik atau 

teknologi display untuk bisa menggunakan, membaca, atau melihatnya (Solikin and 

Putra, 2018). Penerapan pengelolaan dokumen dengan e-document dapat 

memberikan kemudahan dalam pengelolaan jumlah dokumen yang tinggi dan 

pencarian dokumen yang hanya hitungan detik (Laserfiche, 2007). Kebutuhan 

dalam pengelolaan dokumen juga dirasakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. 

 Kejaksaan Tinggi Lampung adalah lembaga kejaksaan Republik Indonesia 

dengann wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung 
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beralamat di Jl. W. Mongonsidi No.226. Kejaksaan Tinggi Lampung  memiliki 

salah satu unsur kerja yaitu Jaksa Madya Tindak Pidana Khusus atau jampidsus 

yang memiliki tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial 

mengenai tindak pidana khusus. Kegiatan pengelolaan dokumen tindak pidana 

khusus di jampidsus merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap hari. Pengelolaan 

dokumen kasus tindak pidana khusus tersebut di tangani oleh sekretariat jampidsus 

(kejaksaan.go.id, 2019). 

 Sekretariat jampidsus melakukan pengelolaan dokumen terhadap beberapa 

unsur yang diteliti oleh jampidsus, yaitu penyelidikan, penyidikan, penahanan, 

barang bukti, pra penuntutan, penanganan berkas perkara setelah penuntutan, 

pelaksanaan putusan pengadilan / eksekusi. Dari unsur-unsur tersebut masih terbagi 

menjadi beberapa jenis unsur dokumen. Dokumen-dokumen tersebut mengandung 

informasi yang penting untuk di jadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan  

monitoring kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung bidang tindak pidana khusus. 

Namun dalam pengelolaan dokumen di Kejaksaan Tinggi Lampung bidang tindak 

pidana khusus masih sering mengalami beberapa permasalahan, yaitu sering 

hilangnya dokumen, kesulitan pencarian dokumen kasus periode yang lalu, 

penanganganan kasus yang lambat, serta belum terbukanya informasi terkait status 

kasus yang sedang ditangani kepada masyarakat. Selain itu dampak buruk yang 

terjadi jika Kejaksaan Tinggi Lampung kehilangan dokumen terkait kasus yang 

ditangani dapat terjadi penuntutan oleh pihak yang dirugikan dan denda materi yang 

ditanggung oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengkaji dan 

meneliti lebih dalam implementasi dari teknologi yang dapat dilakukan di 
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Kejaksaan Tinggi Lampung dengan judul penelitian “Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Dokumen Elektronik Pidana Khusus  Studi Kasus Kejaksaan 

Tinggi Lampung”. Sistem yang akan dikembangkan memiliki kelebihan di banding 

sistem pengelolaan dokumen lainnya yaitu mampu melakukan pelaporan kasus 

secara detail, mampu memberikan informasi terkait status kasus yang ditangani, 

serta mampu melakukan penyimpanan dokumen kasus pidana khusus secara 

terstruktur. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi manajemen dokumen 

elektronik pidana khusus  studi kasus Kejaksaan Tinggi Lampung. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi manajemen 

dokumen elektronik pidana khusus studi kasus Kejaksaan Tinggi 

Lampung. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menginputkan data kasus pidana khusus. 

2. Mengunggah dokumen kasus pidana khusus. 

3. Melakukan pencarian data kasus dan data e-document. 

4. Membuat laporan kasus. 

5. Memberi informasi status kasus. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengembangkan sistem informasi manajemen dokumen elektronik 

pidana khusus  studi kasus Kejaksaan Tinggi Lampung. 

2. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen dokumen 

elektronik pidana khusus studi kasus Kejaksaan Tinggi Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Instansi terkait 

 Manfaat penelitian yang dilakukan bagi instansi terkait yaitu dengan 

mengembangkan sistem informasi manajemen dokumen elektronik pidana khusus  

studi kasus Kejaksaan Tinggi Lampung agar mempermudah penginputan data 

kasus, menginformasikan status kasus, pencarian kasus, pembuatan laporan kasus 

dan penyimpanan dokumen kasus. 

1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi / Universitas 

Manfaat yang akan diperoleh bagi dunia akademik melalui penelitian ini adalah 

sebagai bahan acuan bagi penulisan maupun pembuatan penelitian sejenis atau 

dengan menggunakan hasil yang ada dalam penelitian ini sehingga memudahkan 

dalam pembuatan maupun sebagai bahan perbandingan bagi penulisan penelitian 

di masa yang akan datang. 

 


