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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori serta konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai dengan  profesi bidang studi. KP dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori di bangku perkuliahan. 

Visi Prodi D4 Rekayasa Perangkat Lunak yang telah ditetapkan oleh 

Direktur Politeknik Negeri Bengkalis melalui surat keputusan No. 

2061/PL31/TU/2016 “Menjadi Program Studi vokasi yang menghasilkan lulusan 

bidang rekayasa perangkat lunak berstandar Nasional dan menuju reputasi 

Internasional pada tahun 2020”. KP sendiri sebagai sarana yang tepat bagi 

mahasiswa guna mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan buku 

panduan peraturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun  2019 KP 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 bulan untuk jenjang diploma empat.  

Kerja praktek yang dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkalis dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 07 

Juni  2021 s.d Agustus 2021. Adapun jam kerja praktek yang dilaksanakan di 

kantor tersebut sesuai jam kerja yang berlaku, dari hari senin- jumat pukul 08.00 

wib-16.00 wib.  

Tugas yang dilaksanakan selama kerja praktek mengikuti aktivitas kantor 

yang berlangsung. Seperti membantu bidang pendaftaran tanah dan hak dalam 

melakukan proses scan buku tanah. Selanjutnya membuat website untuk arsip 

surat di bidang Tu kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis.  

Alasan penulis dalam memilih topik ini adalah dikarenakan rancangan 

sistem ini dapat dengan mempermudah karyawan TU dalam penyimpanan surat 

masuk dan surat keluar yang ada di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 

Bengkalis. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah membuat website untuk 

memanajemen surat masuk dan surat keluar di Kantor BPN Bengkalis.  Kemudian 

menghasilkan website yang  dapat  mengolah  data surat  yaitu menyimpan surat 

yang masuk, menyimpan surat keluar dan mengatur disposisi surat.  

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Memudahkan admin melakukan pengolahan data surat masuk dan surat 

keluar di Kantor BPN Bengkalis.  

2. Pengolahan data surat masuk dan keluar menjadi lebih mudah dengan  

adanya  web ini. 

1.4. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi manajemen surat di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis berbasis website menggunakan 

framework codeigniter. Pada pembuatan project ini penulis fokus pada front end 

dari website.  

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Manajemen Surat Berbasis Website. Aplikasi manajemen surat berbasis 

website ini digunakan oleh karyawan TU (Tata Usaha) dalam  mengatur lalu lintas 

surat masuk dan surat keluar di kantor BPN Bengkalis. Aplikasi manajemen surat 

berbasis website ini dapat melakukan beberapa operasi seperti input surat masuk 

dan surat keluar, mencetak mengunduh dan mengunggah surat. 

1.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini adalah melakukan pembuatan 
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