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Abstract. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan 

perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar 

hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma – norma social dan 

agama. Penulis mencoba membangun sebuah system informasi geografis 

berbasis webgis yang akan membantu untuk mempermudah dalam pencarian 

titik-titik lokasi daerah rawan kriminalitas di Kabupaten Lahat berserta 

informasi. Sistem ini akan menggunakan Metodologi Prototyping serta tool 

untuk pemodelan menggunakan UML (Unified Modeling Language). Sistem ini 

menggunakan aplikasi Google Maps API untuk menampilkan peta GIS 

(GeographycInfrmation System), dan menggunakan Adobe Dreamweaver 8. 
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1   Pendahuluan 

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat ditandai 

dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan 

sistem yang memadai. Informasi pada era ini juga dikaitkan dengan adanya media 

digital, yang memungkinkan kombinasi antara informasi bentuk tulisan, gambar atau 

gambar bergerak yang bersifat interaktif dengan pengguna. Banyak sekali riset-riset 

yang dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan baru dalam dunia 

teknologi,terutama teknologi Informasi. Adapun salah satu penemuan tersebut adalah 

Sistem Informasi geografis (SIG) atau Geographic information system (GIS). GIS 

sudah digunakan secara luas untuk mengakses informasi lokasi [1]. 

Dilihat dari berbagai macam bentuk tindak kriminalitas yang ada di Kota Lahat 

sudah demikian merebak dan meresahkan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, 

maka akan diciptakan suatu sistem informasi geografis. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari pihak Kepolisian Resot Lahat, tingkat kriminalitas di Kabupaten Lahat 

masih cukup tinggi seperti kasus pembunuhan, pencurian, penculikan dan sebagainya. 

Dari data kriminal Polres Lahat periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 

dalam jejeran polres lahat diketahui pada tahun 2011 terdapat jumlah tidak pidana 

sebanyak 1.576 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 1.825 kasus, pada tahun 2013 

sebaanyak 1.664 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 1.525 kasus sehingga total 
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selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebnayak 6.590 

kasus. Kasus kriminal curat, curas, dan curanmor yang terjadi di wilayah hukum 

Polres Lahat selama tahun 2014, tercatat sebanyak 372 kasus Curat, 216 kasus 

Curanmor, dan 76 kasus Curas. Dari jumlah tersebut, baru 143 kasus Curat, 14 kasus 

Curas, dan 17 kasus Curanmor, yang dinyatakan selesai [2]. 

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kriminalitas, 

anggota reskrim melakukan pengolahan data titik rawan kriminal. Pemantauan titik –

titik rawan kriminal dan penyediaan data dalam menentukan sejumlah titik rawan 

kriminal masi belum efektif, karena masih menggunakan monitoring secara manual 

terhadap titik – titik yang telah ada. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi pendukung 

sistem informasi geografis yang mampu mengnalisis dan memberikan informasi lebih 

lengkap guna memudahkan monitoring terhadap wilayah rawan kriminal pada 

Kabupaten Lahat yang memiliki tingkat kriminal yang cukup tinggi dan membeikan 

pelayanan yang lebih baik. Sistem informasi geografis ini mampu untuk 

mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, danmenampilkan informasi geografis. 

Dengan adanya data-data baik spasial maupun non spasial [3] tindak kriminalitas, 

Sistem Informasi Geografis dapat mengolahnya, untuk kemudian dapat dianalisa 

mengapa suatu daerah dapat dkatakan  rawan suatu suatu tindak kriminalitas, dilihat 

dari karakteristik yang digambarkan pada peta. Daerah yang dimaksud adalah per 

polsek / kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. 

Untuk membantu kinerja reskrim kabupaten Lahat dalam mengerjakan hal tesebut 

memerlukan suatu aplikasi sistem informasi geografis terkomputerisasi yang mampu 

membantu menganalisis dan memberikan informasi secara spasial untuk persebaran 

titik rawan kriminal di wilayah Kabupaten Lahat. Sistem informasi terkomputerisasi 

diharapkan juga berguna untuk membantu anggota reskrim, devisi pengamanan, 

manajemen dan operasioanal agar dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

secara cepat dan tepat. Dengan memakai bantuan dari system informasi geografis ini, 

diharapkan anggota reskrim dapat meningkatkan pelayanan dan memudahkan 

penyampaian informasi terutama dalam urusan pengamanan, manajemen dan 

operasional keamanan daerah. 

2   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Prototyping. Prototyping 

[4] merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak 

digunakan. Dengan metode prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem. 

Tahapan-tahapan prototyping adalah sebagai berikut : 1) Mendengarkan 

Pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara 

mendengar keluhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai 

kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang 

berjalan untuk kemudian mengetahui maslah yang terjadi, 2) Merancang dan 

Membuat Prototype. Pada tahap ini, dilakukan perancangan dan pembuatan prototype 

sistem. Prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah 
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didefinisikan sebelumnya dari pelanggan atau pengguna, dan 3) Uji coba. Pada tahap 

ini, Prototype dari sistem di uji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian 

dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan 

kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki 

prototype yang ada. 

 

Gambar 1. Metode Prototyping 

3   Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi geografis mengenai lokasi 

rawan kriminalitas di daerah Lahat. 

3.1  Halaman Menu Lokasi  

Pada Halaman Menu home terdapat tabel yg berisikan informasi mengenai lokasi 

rawan kriminalis yang berisi informasi kantor, kecamatan / kelurahan dan map yang 

dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Halaman Menu Lokasi  

3.2  Halaman Menu Riwayat Kriminal 

Pada Halaman Menu Riwayat Kriminal terdapat tabel yg berisikan informasi 

mengenai lokasi rawan kriminalis yang berisi informasi tahun dan bulan kejadian, 

kasus, keterangan, lokasi, kelurahan/desa, dan map  yang dapat dilihat pada gambar 3, 

jika menu detail pada kolom map di klik  maka akan tampil peta lokasi sesuai 

informasi yang dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 3. Halaman Menu Riwayat Kriminal 
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Gambar 4. Halaman Tampilan Peta Kriminal 

 

3.3  Halaman Menu Berita 

Pada halaman berita, user dapat melihat berita yang telah di-input-kan oleh admin 

seperti yang terlihat pada gambar 5. 

 

Gambar 4. Halaman Menu Berita 
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4   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pemetaan daerah rawan 

kriminalitas berbasis sistem informasi geografis di Kabupaten Lahat : 

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah webgis Pemetaan daerah rawan 

kriminalitas berbasis sistem informasi geografis di kota Palembang. Dengan 

menggunakan Macromedia Dreamweaver 8 dan PHP  sebagai bahasa 

pemrograman. 

2. Dengan adanya webgis ini dapat membantu user untuk mengetahuin daerah-

daerah mana saja yang rawan kriminal sesuai jenis kerawanan. 
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