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ABSTRAK 

 

E-Knowledge Management Application of Legal Affairs is one application of 

information technology in the field of law and governance. This application provides legal 

information that is the result of analysis of the various sources of law and related regulations. 

The link between a legal products with other products on a given topic has been presented 

completely and accurately through the system in this application making it easier for leaders 

to understand the existing laws. The approach taken in for construction of the system (portal) 

KM using a model system software design Waterfall consisting of  Requirements Definition, 

System and Software Design, Implementation and Unit Testing, Integration and System 

Testing, and Operation and Maintenance. 

With the construction of the application of e-Knowledge Management Legal Affairs 

This has the benefit that terinventarisasinya legal products and common links are always up-

to-date and accurate to support the needs of the activities in the Ministry of Public Works and 

Housing, can terkelolanya legal products, relation between laws and their application in 

various activities at the Ministry of Public Works and Housing, and the availability of 

facilities for the leadership to quickly see the products of existing law, the link between the 

laws and their application in various activities at the Ministry of Public Works and Public 

Housing. 

 

Keywords: Website, Knowledge Management System (KMS), Waterfall 

1. PENDAHULUAN 

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, secara garis besar bertugas sebagai pembina untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Biro 

hukum terdiri dari Bagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan Hukum II, Bagian Penyusunan 

Perundang-Undangan I, dan Bagian Perundang-Undangan II. Dimana masing-masing bagian 

tersebut kewenangannya atas sektor-sektor tekait yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada berbagai 

macam sektor, yaitu sektor bina marga, cipta karya, penataan ruang dan Sumber Daya Air, 

dimana masing masing sektor tersebut dipayungi oleh Undang-Undang sektoralnya masing-

masing. 

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan, maka peraturan-peraturan yang terkait 

semakin banyak dan diterapkan di berbagai sektor yang ada di kementerian PU dan 

Perumahan Rakyat. Tentu saja banyaknya peraturan yang ada, termasuk perubahan-

perubahannya, perlu diikuti dengan cermat agar pimpinan dapat mengetahui dengan baik 

landasan hukum yang terkait dengan kegiatan dan kebijakan yang akan diambil nantinya. 
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Pimpinan pun perlu didukung dengan informasi yang akurat dan up-to-date tentang berbagai 

macam peraturan pemerintah yang dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

Untuk mendukung kebutuhan akan informasi yang akurat dan up-to-date terkait 

dengan produk hukum, maka diperlukan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang 

dapat merangkum dengan baik berbagai data produk hukum serta menampilkan informasinya 

pada pimpinan. Biro Hukum dalam memperoleh Informasi hukum telah terakomodasi dalam 

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) namun dalam proses optimalisasi 

pendokumentasian pengetahuan untuk merencanakan atau membuat sebuah peraturan hukum 

masih terkendala proses pengorganisasiannya, maka untuk itu diperlukan sebuah sistem e-

KMS (Knowledge Management System) yang mampu mendokumentasikan pengetahuan 

hukum kedalam sebuah sistem elektronik agar pengetahuan tersebut tersimpan rapi dalam 

organisasi, tersebar merata untuk seluruh personil organisasi, dan mudah dicari/didapatkan 

apabila dibutuhkan. 

e-KMS dapat menyajikan informasi pada pimpinan tidak lagi berupa data mentah, 

tetapi sudah merupakan hasil analisis dari berbagai sumber hukum dan peraturan yang terkait. 

Kaitan antar satu produk hukum dengan produk lainnya tentang topik terentu akan disajikan 

dengan baik melalui sistem ini sehingga memudahkan pimpinan dalam memahami produk 

hukum yang ada. 

Biro Hukum menyadari sepenuhnya peranannya dalam mendukung pimpinan terkait 

dengan aspek hukum dan akan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengolahan datanya 

agar tercapai optimalisasi pengolahan data yang ada. Dengan cara demikian, kinerja Biro 

Hukum dalam mendukung pimpinan akan lebih berdampak nyata. 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Pengetahuan (Knowledge) 

 Drucker dalam Tobing (2007) mendefinisikan knowledge sebagai informasi yang 

mengubah sesuatu atau seseorang, hal itu terjadi ketika informasi tersebut menjadi dasar 

untuk bertindak, atau ketika informasi tersebut memampukan seseorang atau institusi untuk 

mengambil tindakan yang berbeda atau tindakan yang lebih efektif dari tindakan sebelumnya. 

Sedangkan menurut Davenport dalam Yuliazmi (2005) mendefinisikan bahwa knowledge 

merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual pandangan pakar dan 

intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan 

menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis yaitu 

tacit knowledge dan explisit knowledge ,yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Tobing, 

2007): 

a) Tacit knowledge adalah knowledge yang terletak di mind/otak atau melekat didalam 

diri seseorang yang diperolehnya melalui pengalaman dan pekerjaannya. 

b) Explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam, dan 

didokumentasikan, sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. 

Menurut Quin dalam Yuliazmi (2005 ) mendefinisikan knowledge dalam 4 operasional 

sebagai berikut: 

a) Know what atau cognitive knowledge, merupakan knowledge yang diperoleh melalui 

pelatihan, pembelajaran dan kualifikasi formal. Level ini sangat penting bagi 

perusahaan namun umumnya masih kurang mencukupi bagi keberhasilan komersial. 

b) Know how, merupakan level aplikasi praktis. Pada level ini apa yang telah di dapat 

pada level 1 diterjemahkan dalam pelaksanaan. Pada tahap ini merupakan area 

dimana knowledge menambahkan nilai dalam suatu organisasi melalui kemampuan 

untuk menerjemahkan knowledge yang bersifat teoritis menjadi eksekusi yang efektif. 

c) Know why disebut juga system understanding, merupakan knowledge terdalam dari 

jaringan hubungan sebab akibat yang ada pada suatu displin ilmu. Level ini 



 

 

memungkinkan professional untuk berpindah dari pelaksana kerja kepemecahan 

masalah yang lebih besar dan kompleks dalam menciptakan solusi baru bagi 

permasalahn yang baru. 

d) Care why, tahap lanjutan dari kreativitas diri (self-motivated creativity). Merupakan 

level dimana inovasi radikal dapat terjadi melalui lompatan imajinatif dan pemikiran 

lateral. 

2.2 Knowledge Management 

Definisi Knowledge Management (KM) menurut Mc Inerney dalam Yuliazmi (2005) 

adalah Knowledge management (KM) is an effort to increase useful knowledge within 

organization. Ways to do this include encouraging communication, offering opportunities to 

learn, and promoting the sharing of appropriate knowledge artifact. KM adalah sebuah usaha 

untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi. Diantaranya membiasakan 

budaya berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan 

menggalakan saling berbagi knowledge. Dimana usaha ini akan menciptakan dan 

mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis dengan memanfaatkan 

teknologi informasi yang ada. 

Horwitch dan Armacost (2002) mendefinisikan KM sebagai pelaksanaan, penciptaan, 

penangkapan, pentransferan, dan pengaksesan pengetahuan dan informasi yang tepat ketika 

dibutuhkan utnuk membuat keputusan yang lebih baik, bertindak dengan tepat, serta 

memberikan hasil dalam rangka mendukung strategi bisnis. 

Banyak organisasi belum atau tidak mengetahui potensi 

knowledge(pengetahuan+pengalaman) tersembunyi yang dimiliki oleh anggotanya. Riset 

Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan dalam organisasi tersimpan dalam struktur 

(Setiarso, 2009): 

1. 42% dipikiran (otak) karyawan, 

2. 26 % dokumen kertas, 

3. 20 % dokumen elektronik, 

4. 12% knowledge base elektronik. 

Data ini menceritakan bahwa porsi pengetahuan yang paling besar (42%) tersimpan 

dalam otak saja. Pengetahuan semacam ini disebut dengan tacit knowledge, yaitu pengetahuan 

yang tersembunyi. Sedangkan materialisasi pengetahuan berbentuk dokumen kertas (26%), 

dokumen elektronik (20%) dan benda elektronik berbasis pengetahuan (12%). Potensi tacit 

knowledge tersebut harus digali untuk kemudian dieksplisitkan untuk kemudian diorganisir 

bersama komponen pengetahuan yang lain supaya bisa di trasfer kepada orang lain. Serta 

dokumentasi menjadi sangat penting dalam knowledge transfer management, karena tanpa 

dokumentasi semua akan jadi tacit knowledge dan knowledge itu menjadi sulit untuk diakses 

oleh siapapun dan kapanpun dalam organisasi. 

 

2.3 Knowledge Management System 

Knowledge Management system (KMS) adalah sistem yang mampu menginspirasi 

pembagian pengetahuan. Dengan KMS dapat diklasifikasikan pengetahuan yang ada, 

bagaimana pengetahuan tersebut ditemukan, bagaimana penyimpanan pengetahuan, 

bagaimana memelihara pengetahuan serta bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dan 

menyebarkannya (Puspitayani dkk., 2008). 

 KMS merupakan mekanisme  dan proses yang terpadu dalampenyimpanan, 

pemeliharaan, pengorganisasian informasi bisnis dan pekerjaan yang berhubungan dengan 

penciptaan berbagai informasi menjadi asset intelektual organisasi yang permanen (Tobing, 

2007). Menurut Alavi dan Leiner (2001) KMS adalah suatu sistem berbasis teknologi 

informasi (IT-based system) yang dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan proses 

penciptaan, penyimpanan/pengambilan kembali, pemindahan/penyebarluasan, dan 

penggunaan pengetahuan organisasi.  

 



 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pembangunan KMS terdiri dari 2 pekerjaan besar, yaitu akuisisi atau transformasi 

domain pengetahuan (dalam hal ini bidang Hukum Tata Negara tentang PU dan PR) dan 

pembangunan sistem/portal pengetahuan. Proses transformasi dalam pengetahuan menurut 

Nonaka dan Takeuchi (1995) dapat disajikan dengan beberapa pendekatan seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Proses Transformasi Pengetahuan Dalam Knowledge Flow (Nonaka, 1995). 

 

3.1 Tahapan Proses Transformasi Pengetahuan (Knowledge Flow) 

Beberapa proses transformasi pada pengetahuan yang dilakukan, yaitu: 

3.1.1 Socialization/Communicating (Tacit to Tacit) 

Socialization/Communicatingmerupakan proses transformasi antar pengetahuan 

tacit oleh suatu individu dengan individu yang lainnya dengan secara interaksi langsung 

(Sarayreh et al 2012). Pada tahap ini dilakukan tanya jawab secara langsung kepada stake 

holder di Biro Hukum Kementerian PU dan PR yang berkaitan dengan informasi hukum 

yang akan disajikan. Bahan yang diwawancarai meliputi siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatandi Biro Hukum, jenis informasi hukum, kategori hukum, dan apa 

saja yang output yang dihasilkan. 

 

3.1.2 Externalization/Knowledge Repository (Tacit to Explicit) 

Externalization/Knowledge Repository merupakan proses dimana pengetahuan 

tacit ditansformasikan kedalam pengetahuan explicit misalnya mengungkapkan ide atau 

gambar dengan kata-kata (Sarayreh et al 2012). Pada tahap ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang informasi hukum dengan melakukan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan informasi hukum di lingkungan Biro Hukum 

Kementerian PU dan PR.  

 
3.1.3 Internalization/Organizing (Explicit to Tacit) 

Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995) Internalization/Organizingmerupakan proses 

memahami dan penyerapan pengetahuan explicit kedalam pengetahuan tacit secara individu atau 

ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan konsep dan metode.Pada tahap ini dilakukan pada 

proses penyedian sistem yang mendokumentasikan semua permasalahan yang terjadi dalam 

penyajian informasi hukum sertamerumuskan solusiberupa jawaban yang tepat sehingga para ahli 

(pakar) dapat memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut. 

 

3.1.4 Combination/Accessing (Explicit to Explicit) 

Combination/Accessingmerupakan proses mentransformasikan laporan atau 

dokumen yang berbasis kertas menjadi digital agar informasi hukum yang akan disajikan 

terakses dengan mudah oleh user yang terkait, contohnya dalam format PDF (Portable 

Document Format), berkas DOC dan lain-lain. Berkas-berkas yang berisi pengetahuan 

eksplisit dikumpulkan dalam sebuah server berbentuk website sehingga memudahkan 



 

 

proses manajemen pengetahuan informasi hukum di Biro Hukum Kementerian PU dan 

PR.  

Pendekatan yang dilakukan pada untuk pembangunan sistem (portal) KM menggunakan 

model sistem perancangan perangkat lunak Waterfall yang terdiri dari Requirements 

Definition, System and Software Design, Implementatioan and Unit Testing, Integration and 

System Testing, dan Operation and Maintenance. 

 

 

Gambar 2. Tahapan Pembangunan Perangkat Lunak Menggunakan Model Waterfall 

 

4. PERANCANGAN 

Dalam tahap perancangan sistem secara umum digambarkan dengan rancangan antar muka 

untuk membuat program terlebih dahulu dibuat menggunakan Data Flow Diagram (DFD) 

dan Flowchart Sistem. 

a. Diagram Konteks 

Diagram Konteks adalah DFD ruang lingkup dari sistem yang menunjukkan batas-batas 

sistem, external entity yang berinteraksi dengan sistem dan aliran data utama antara external 

entity dengan sistem. Diagram konteks menggambarkan sistem dari Aplikasi Knowledge 

Management System (KMS) Biro Hukum PUPERA secara menyeluruh dalam suatu proses 

tunggal. Pada Gambar 4 terdapat tiga external entity pada sistem KMS yaitu Administrator, 

Operator, dan User. Ketiganya dapat berperan sebagai sumber data atau sebagai penerima 

informasi. Data flow (digambarkan dengan simbol anak panah) yang tampak pada gambar 

menunjukkan ada tiga data flow yang masuk ke sistem dan ada tiga data flow yang keluar dari 

sistem. Masing-masing data flow diberi label yang menunjukkan data apa yang sedang 

mengalir. 

Knowledge 

Management 

System

UsersAdmin

Operator

adm rights, 

adm user rights, keywords
Knowledge, documents

Documents 

(upload from users), 

comments

Comments, documents (upload), keywords

activities

Personal data of employee, 

users identity, documents, 

knowledge, keywords

 

Gambar 3. Diagram Konteks Aplikasi KMS-Biro Hukum PUPERA 

 

b. DFD Level 0 

 DFD Level 0 adalah DFD yang merepresentasikan proses-proses, data flow dan data 

storage utama di dalam system. 



 

 

  

Gambar 4. DFD Aplikasi KMS-Biro Hukum PUPERA 

C. Flowchart System 

 Flowchart System adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) 

dengan proses lainnya dalam suatu program. Perancangan sistem memerlukan Flowchart 

System yang menggambarkan proses kerja program dari sistem yang akan dibangun yaitu 

Aplikasi KMS-Biro Hukum PUPERA. Flowchart System merupakan bagan yang 

menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan 

dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Aplikasi KMS-Biro 

Hukum PUPERA disajikan pada gambar 4. 



 

 

 



 

 

 

Gambar 5. Flowchart System Aplikasi KMS-Biro Hukum PUPERA 

 

5. PEMBAHASAN 

Pada tahap sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tahapan perancangan Aplikasi KMS Biro 

Hukum PUPERA, berikut ini merupakan hasil dan pembahasan tentang aplikasi KMS beserta 

penjelasannya dari sistem yang telah dibuat. 

5.1 Halaman Utama 

Pada saat aplikasi KMS Biro Hukum Pupera diaktifkan oleh user tamu, akan tampil halaman 

utama dimana user tamu dapat memasukkan kata pencarian pada kotak input Cari 

Pengetahuan, seperti yang tampak pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Halaman Utama 



 

 

Setelah user tamu memasukkan kata pencarian, selanjutnya aplikasi akan menampilkan hasil 

pencarian pengetahuan seperti yang tampak pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Hasil Pencarian Pengetahuan 

5.2 Halaman Login 

Halaman Login merupakan halaman yang pertama kali muncul saat Aplikasi KMS Biro 

Hukum PUPERA akan diakses oleh operator. Pada halaman ini login operator menggunakan 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Tampilan halaman login disajikan pada 

gambar 7. 

 

Gambar 7.  Halaman Login Aplikasi KMS Biro Hukum PUPERA 

5.3 Halaman Beranda 

Halaman Beranda merupakan halaman yang berfungsi sebagai halaman utama yang muncul 

setelah proses login aplikasi. Pada halaman ini terdapat identitas profil operator, Manajemen 

KMS, dan Manajemen Pengguna. Tampilan beranda disajikan pada gambar 8. 

 

Gambar 8.  Halaman Beranda Aplikasi KMS Biro Hukum PUPERA 

5.4 Halaman KMS 

Halaman KMS merupakan halaman yang berfungsi untuk manipulasi KMS. Pada menu KMS 

ini terdapat submenu Cari Dokumen Pengetahuan, Dokumen Pengetahuan dan Forum 

Diskusi. Tampilan halaman cari dokumen pengetahuan disajikan pada gambar 9. 



 

 

 

Gambar 9.  Halaman Menu Cari Dokumen Pengetahuan 

 

Setelah masuk ke halaman cari dokumen pengetahuan, terdapat hal yang dapat dilakukan 

untuk prose pencarian pengetahuan, diantaranya melakukan filter terhadap field bagian, 

subbagian, kategori ataupun memasukan kata kunci kemudian klik tombol cari maka akan 

muncul daftar pengetahuan yang diinginkan. Apabila melakukan klik salah satu judul dari 

Daftar Pengetahuan yang ada, akan muncul detilnya seperti disajikan gambar 10. 

 

Gambar 10.  Halaman Detail Dokumen Pengetahuan 

5.5 Halaman Manajemen Pengguna 

Halaman Manajemen Pengguna merupakan halaman yang berfungsi sebagai daftar pengguna 

aplikasi KMS Biro Hukum Pupera. Pada halaman ini setiap pengguna dilakukan pembagian 

dan kategori level akses pengguna di Aplikasi KMS Biro Hukum Pupera. Tampilan halaman 

daftar pengguna disajikan pada gambar 11. 

 

Gambar 11.  Halaman Daftar Pengguna 

Pada halaman ini berisikan daftar pengguna yang dapat melakukan akses terhadap Aplikasi 

KMS Biro Hukum Pupera. Pada daftar pengguna terdiri dari keterangan username, realname, 

usergroup, branch, locked dan last modified. Selain itu terdapat aksi untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus pengguna. 

5.6 Halaman Pengguna Online 

Halaman Pengguna Online merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan pengguna 

Aplikasi KMS Biro Hukum Pupera yang sedang mengakses aplikasi tersebut secara realtime 

dan online. Tampilan halaman pengguna online disajikan pada gambar 12. 



 

 

 

Gambar 12.  Halaman Pengguna Online 

 

5.7 Halaman Tabel Lookup 

Halaman Tabel Lookup merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan daftar istilah 

dan manajemen data istilah yang akan ditampilkan di dalam Aplikasi. Tampilan halaman 

daftar lookup disajikan pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Halaman Daftar Lookup 

Pada halaman ini berisikan daftar lookup di Aplikasi KMS Biro Hukum Pupera. Pada 
daftar manajemen lookup terdiri dari keterangan lookup_id, lookup_value. Selain itu 
terdapat aksi untuk menambahkan, mengubah dan menghapus pengguna. 
 
5.8 Halaman Audit Aktivitas 

Halaman Audit Aktifitas merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan log history 

setiap pengguna yang sudah  login dan menyimpan aktifitas pengguna terhadap aplikasi. 

Tampilan halaman audit aktifitas disajikan pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Halaman Audit Aktifitas 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

Aplikasi e-Knowledge Management Bidang Hukum merupakan salah satu penerapan 

teknologi informasi pada bidang hukum dan pemerintahan. Aplikasi ini menyediakan 

informasi hukum yang merupakan hasil analisis dari berbagai sumber hukum dan peraturan 

yang terkait. Aplikasi e-Knowledge Management Bidang Hukum dibangun melalui metode 

tahapan proses transformasi pengetahuan (knowledge flow) dan tahapan pengembangan 



 

 

perangkat lunak dengan model waterfall. Implementasi rancangan e-Knowledge Management 

Bidang Hukum dilakukan dengan menggunakan software PHP dan MySQL. 

Dengan dibangunnya aplikasi e-Knowledge Management Bidang Hukum ini maka 

telah terpenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat khususnya pada Bagian Biro Hukum, yaitu terinventarisasinya produk-

produk hukum dan kaitan antaranya yang selalu up-to-date dan akurat untuk mendukung 

kebutuhan dalam kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat 

terkelolanya produk-produk hukum, kaitan antar produk hukum dan penerapannya dalam 

berbagai kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tersedianya 

fasilitas bagi pimpinan untuk mengetahui dengan cepat produk-produk hukum yang ada, 

kaitan antar produk hukum dan penerapannya dalam berbagai kegiatan di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil yang telah dikerjakan pada kegiatan knowledge management system, 

dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut : 

a) Platform aplikasi yang dibangun diharapkan tidak hanya berbasis intranet, tetapi cakupan 

sistem dapat lebih luas menggunakan internet agar knowledge sharing mengenai 

pengetahuan produk hukum yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat dapat dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat. 

b) Pengembangan aplikasi diharapkan dapat dikembangkan berbasis mobile application 

multi platform, sehingga penggunaan aplikasi dapat lebih praktis dalam penggunaan dan 

akses terhadap aplikasi e-knowledge management system serta sebagai solusi alternatif 

bagi user internal biro hukum dan masyarakat pada umumnya. 
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