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ABSTRAK 

Legalgampang merupakan sebuah aplikasi berbasis website 

penyedia jasa hukum online yang bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat untuk melakukan pengurusan surat perjanjian seperti 

surat kepemilikan Tanah, AJB, sertifikat IMB, dan PBB. Saat ini 

Legalgampang sedang mengembakan aplikasi website untuk 

memudahkan dan membantu efektifitas pengurusan pembelian 

properti masyarakat. Pengguna utama aplikasi ini adalah 

masyarakat yang ingin mengurus surat surat pembelian rumah, 

membuat bisnis UMKM, membuat kantor, dan E-Commerce. 

 

Kata Kunci : Legalgampang, Website, Penyedia Jasa Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Saat ini era digital makin berkembang. Semua 

layanan dapat disajikan secara mobile dengan adanya 

teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah 

manusia dalam melakukan layanan tersebut. Sebelumnya 

adanya Legalgampang semua proses masih dilakukan 

secara offline sehingga pelaksanaan kegiatan untuk 

koordinasi tidak efektif. Sarana ini belum cukup praktis 

sehingga tidak dapat menutupi semua permasalahan yang 

dihadapi, seperti client yang menghilang, masalah 

pendataan dan lain sebagainya. Dengan aplikasi website, 

logika bisnis Legalgampang dapat diterapkan secara 

konsisten dalam setiap penggunaannya. Selain itu, aplikasi 

website dapat melibatkan database untuk setiap keperluan 

perekaman data seperti data client dan data kegiatannya. 

Legalgampang merupakan sebuah aplikasi 

berbasis website penyedia jasa hukum online yang 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk 

melakukan pengurusan surat perjanjian seperti surat 

kepemilikan Tanah, AJB, sertifikat IMB, dan PBB. 

1.2. Tujuan 

 Tujuan kerja praktik ini adalah membantu 

masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan 

pengurusan surat-surat perjanjian hukum seperti surat 

tanah, kontrak perjanjian, dan surat ijin usaha. 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi 

website ini antara lain adalah mempermudah masyarakat 

untuk melakukan pengurusan properti yang sebelumnya 

dilakukan secara offline. 

1.4. Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat antarmuka suatu 

aplikasi mengenai penyedia jasa hukum untuk 

properti? 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dimulai pada tanggal 2 Agustus 

2020 hingga 24 Oktober 2020 dan dilakukan di rumah 

masing-masing. Untuk pemantauan yang dilakukan oleh 

Penanggung jawab lapangan dilakukan dengan cara 

diadakan pertemuan online setiap 2 minggu sekali 

menggunakan Aplikasi Zoom. 

1.6. Metodologi Kerja Praktik 

Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik 

meliputi: 

1.6.1.  Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui spesifikasi antarmuka yang 

diinginkan untuk sebuah aplikasi mobile. Sebelum 

memulai Kerja Praktik, pemilik Legalgampang  membahas 

rincian aplikasi website yang akan dibangun, termasuk 

rincian kegiatan yang akan dilakuka. Setelah dijelaskan, 

barulah dirumuskan fitur-fitur yang akan diterapkan pada 

aplikasi mobile yang akan dibuat. 

1.6.2.  Studi Literatur 

Setelah mendapat gambaran bagaimana sistem 

tersebut berjalan, pengalaman pengguna (user journey) 

diberikan untuk merancang antarmuka yang akan dipakai. 

1.6.3.  Analisis dan Perancangan Antarmuka 

Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Figma 

adalah pilihan terbaik untuk desain antarmuka, sedangkan 

Android Studio untuk implementasi frontend desain yang 
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telah dibuat. 

1.6.4.  Implementasi Antarmuka 

Implementasi merupakan realisasi dari tahap 

perancangan. Pada tahap ini rancangan antarmuka aplikasi 

ini dibuat. 

1.6.5.  Pengujian dan Evaluasi 

Setelah antarmuka aplikasi yang telah 

direncanakan telah jadi, perlu adanya evaluasi untuk 

menguji apakah sudah sesuai dengan harapan pemilik. Jika 

masih belum sesuai atau perlu menambah fitur, rapat akan 

dilakukan lagi untuk mendiskusikan fitur-fitur apa saja 

yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

1.6.6.  Kesimpulan dan Saran 

Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi 

syarat yang diinginkan, dan berjalan dengan baik dan 

lancar. 

1.7. Sistematika Laporan 

1.7.1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi gambaran umum 

Legalgampang, mulai dari sejarah, tujuan, dan visi 

misi perusahaan. 

1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, 

rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 

metodologi, dan sistematika laporan. 

1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi dasar teori dari teknologi yang 

digunakan menyelesaikan proyek kerja praktik. 

1.7.4. Bab IV Analisis dan Perancangan Antarmuka 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang 

didapat dari proses pelaksanaan kerja praktik. 
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1.7.5. Bab VII Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi mengenai tahap analisis 

antarmuka aplikasi dalam menyelesaikan proyek 

kerja praktik. 

1.7.6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 

Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari 

aplikasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan 

kerja praktik. 

1.7.7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat 

dari proses pelaksanaan kerja praktik. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 
 

2.1. Profil CV. CAKRALAKSANA SEJAHTERA 

Pada awalnya, merupakan sebuah rumah produksi 

(production house) dengan nama "Locomotive" yang didirikan 

oleh para founder pada tahun 2012, seiring berjalannya waktu, 

para founder memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh 

dan berkaitan dengan legalitas hukum dengan mendirikan 

sebuah commanditaire vennootschap (CV) pada tahun 2015 

dengan nama "Cakralaksana Sejahtera". 

 

Perusahaan ini pada awalnya hanya memiliki satu unit 

kerja yaitu Locomotive Production, hingga pada tahun-tahun 

berikutnya hingga tahun ini, CV Cakralaksana Sejahtera telah 

memiliki 4 unit usaha dengan fokus bidang yang berbeda salah 

satunya adalah softwarehouse dengan produk barunya yaitu 

Legalgampang. 

 

2.2. Logo

 
Gambar 2-1Logo 
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2.3. Profil Legalgampang 

 

Legalgampang merupakan sebuah produk yang bertujuan 

sebagai penyedia jasa hukum online. Produk dari 

Legalgampang ini adalah surat surat perjanjian hukum kayak 

surat tanah, kontrak perjanjian, surat ijin usaha, dan lain-lain. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

3.1. Desain Antarmuka Responsif 

Desain Antarmuka Web Responsif adalah sebuah 

metode atau pendekatan sistem web desain yang bertujuan 

memberikan pengalaman berselancar yang optimal dalam 

berbagai perangkat, baik mobile maupun komputer meja. 

Dengan metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari 

perangkat mobile berukuran kecil maupun perangkat komputer 

meja dengan ukuran monitor besar. Ukuran huruf, user 

interface, gambar dan tata letak akan menyesuaikan dengan 

lebar layar dan resolusi layar monitor yang tersedia. Hasilnya 

pengguna akan merasakan pengalaman mudah membaca, 

nyaman dan melihat informasi web tersebut sama dengan jika 

ia melihat melalui perangkat komputer meja. 

3.2. HTML 

HTML adalah singkatan dari HyperText Markup 

Language yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat 

diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam 

sebuah penjelajah web Internet (Browser). HTML dapat juga 

digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam 

komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang 

menghubungkan antar situs dalam dunia internet. 

3.3. CSS 

Casading Style Sheets atau lebih dikenal dengan CSS 

adalah bahasa pemrograman desain yang berguna untuk 

menyederhanakan proses pembuatan website. Pengertian CSS 

secara umum adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk 

mendesain halaman depan atau tampilan website (front end). 

3.4. Figma 

Figma adalah sebuah software yang digunakan untuk 

mendesain antarmuka dan menunjukkan aliran (flow) dari 
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aplikasi yang dibuat, terutama untuk ditujukan kepada 

programmer frontend sehingga desain yang telah dirancang 

dapat tersampaikan. 

3.5. Javascript 

Javascipt adalah bahasa pemrograman komputer yang 

dinamis. Pada umumnya Javascipt digunakan pada web 

browser untuk menciptakan halaman web yang menarik, 

interaktif serta merapkan berbagai fungsi pada halaman web. 

Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan fungsi 

yang disisipkan ke dalam HTML, baik disisipkan secara 

langsung maupun diletakan ke dalam file teks dan di link dari 

dokumen HTML. Secara fungsional, JavaScript dipakai untuk 

menyediakan akses script pada objek yang dibenamkan 

(embedded). 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 

ANTARMUKA 

 

4.1. Analisis Workflow 

Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan pada 

pengerjaan antarmuka aplikasi Legalgampang : 

1. Pembuatan alur (Wireframing) 

Memahami alur (wireframe) aplikasi yang telah dibuat oleh 

tim desainer sebelum melakukan implementasi. Wireframe 

disini mencakup aliran (flow) aplikasi itu sendiri, animasi 

yang akan dimunculkan saat melakukan interaksi, serta 

bagaimana behavior dari sebuah tombol akan muncul 

(contohnya ada tombol yang diklik akan memunculkan 

dropdown). 

2. Fitur-fitur (Features) 

Setelah memahami wireframe-nya, yang dilakukan 

selanjutnya adalah memahami fitur-fitur yang ada pada 

setiap wireframe. 

3. Pengumpulan Aset (Collecting Assets) 

Mengumpulkan aset-aset berupa gambar, icon atau visual 

lainnya yang telah disediakan oleh tim desainer. 

  



19 

 

  

4.2. Peta Situs (Site Map) 

4.2.1 Site Map 

 
Gambar 4.0-1 Site Map 

Gambar 4.1. adalah pemetaan rute (route map) dari aplikasi Legal 

gampang. Untuk user, fitur yang bisa digunakan ada 4, yaitu profil, 

Kontak, Layanan, FAQ. Pada menu profil, user dapat melihat dan 

mengedit informasi pribadi. Pada bagian layanan user dapat memilih 

service yang diinginkan, pada page kontak user dapat menanyakan 

kesulitan ataupun konsutasi kepada costumer service. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

ANTARMUKA 

 

Bab ini membahas tentang implementasi dari antarmuka 

yang kami buat. Implementasi ini akan dibagi ke dalam 3 bagian, 

yaitu implementasi fitur umum, fitur relawan dan fitur koordinator 

relawan. 

 

5.1. Implementasi Antarmuka Fitur Umum 

Implementasi pada bagian ini terdiri dari beberapa 

fitur umum yaitu Login, Daftar, Profil, Layanan, FAQ, dan 

Usul Penerima dan Pesan. 
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5.1.1. Login 

 

 
Gambar 5.1 Login User 

Gambar 5.1. adalah laman pengguna untuk melakukan login ke 

dalam aplikasi, Informasi yang dimasukkan yaitu email dan sandi. 
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5.1.2. Daftar 

 

 
Gambar 5. 1.  Daftar 

Gambar 5.2. adalah laman untuk pengguna mendaftar kan diri 
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5.1.3. Beranda 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. 2. Beranda 

Gambar 5.3. adalah laman dari halaman awal pada laman ini, terdapat 

beberapa fitur dan section yang ditampilkan dan dapat diakses. Untuk 

fiturnya, terdapat menu login, layanan, kontak, FAQ. 

Menu login dapat diakses dari ikon yang terletak di pojok 

kanan atas halaman ini. Untuk layanan, relawan dapat melihat detail 

dari kebutuhan yang tersedia, memilih layanan juga bisa menekan 

tulisan layanan pada bagian nav bar diatas. 

Menu kontak terdapat bagian dimana user dapat menanyakan 

tenang kesulitan atau saran kepada customer service. 
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Menu FAQ terdapat info info-info seputar tentang 

perusahaan.
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5.1.4. Layanan 

 

  

  
Gambar 5. 3. Layanan 

Gambar 5.4. adalah laman yang berisi info pembelian 

perumahaan dan harganya. Pada tampilan ini user dapat membeli rumah 

dan Legalgampang yang akan mengurus semua hal dari transaksi hingga 

pengurusan surat surat secara online
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5.1.5. Form Kontak 

 

 
 

Gambar 5.10. Donasi Makanan 

 

Gambar 5.10. adalah laman yang berisi menu donasi makanan, 

dimana jenis donasi makanan ada 3 jenis, yaitu donasi individu, donasi 

restoran, dan donasi kegiatan. 

 
 

 

Gambar 5. 4. Kontak 

Gambar   5.5.   pada laman ini  berisi form kontak dimana user 

dapat menghubungi costumer service dan  disana tertera lokasi alamat 

perusahaan Legalgampang.
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BAB VI 

PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 

Evaluasi dilakukan bersama dengan tim desainer, programmer 

backend dan pemilik Legalgampang untuk melakukan kontrol kualitas 

(quality control) terhadap pengerjaan aplikasi. Berikut poin-poin evaluasi 

yang dilakukan oleh tim desainer: 

1. Pemeriksaan Wireframe 

Disini tim desainer akan memeriksa apakah 

implementasi yang dilakukan sudah sesuai dengan wireframe 

yang dibuat atau belum. 

2.  Event Evaluation 

Tim desainer akan mengevaluasi fitur (event) seperti 

tombol, animasi, dan komponen lain sudah sesuai dengan 

konsep yang sudah dibuat. 

3. Code Evaluation 

Evaluasi Kode (Code Evaluation) yaitu melakukan 

evaluasi kode yang sudah dibuat untuk mempermudah 

pengerjaan sisi backend. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 

perancangan antarmuka aplikasi pada kegiatan kerja 

praktek di Legalgampang Surabaya yaitu : 

a. Antarmuka aplikasi yang dirancang telah sesuai 

dengan permintaan pemilik Legalgampang. 

b. Dengan adanya aplikasi Legalgampang berbasis 

web, user dapat lebih mudah mengurus segala 

jenis persuratan. 

7.2. Saran 

Saran untuk pengembangan antarmuka aplikasi 

Legalgampang yaitu : 

a. Pada segi layanan, seharusnya perlu adanya 

pembagian pada setiap kategori. 

b. Perlu diadakan analisis dan diskusi bersama 

dengan pemilik dan programmer backend untuk 

memastikan dan mendapatkan kebutuhan serta 

solusi. 
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