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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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1.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini adalah melakukan pembuatan 

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. 

1.3. 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.  
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2. Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.  Profil dan Sejarah Singkat ATR/BPN 

Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hokum 

keagrariaan/pertanahan, penataan agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, 

pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan 

masalah agrarian/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian 

Agraria dan Tata Ruang. 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaa negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang. 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah lain 

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas: 

1. Sekretariat Jenderal; 

2. Direktorat Jenderal Tata Ruang; 

3. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan; 

4. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan; 

5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 

6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah; 
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7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan 

Tanah; 

8. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan 

Tanah; 

9. Inspektorat Jenderal; 

10. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah; 

11. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan 

12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan. 

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor 

Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. 

2.2.  Visi Dan Misi ATR/BPN 

Visi dan misi Kementerian ATR/BPN adalah pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam mewujudkan visi dan 

misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".  

2.3.  Struktur Organisasi BPN Kabupaten Bengkalis 

Struktur organisasi pada BPN Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dengan fungsi, kewajiban dan tangung jawab dari masing-

masing bagian pada setiap bidang. Struktur Organisasi pada kantor Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkalis yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPN 
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2.4. Ruang Lingkup Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis 

Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional  

Bengkalis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Adapun ruang lingkup Badan 

Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagi berikut : 

A. Kepala Kantor 

Kantor Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor mempunyai 

tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah kabupaten yang 

bersangkutan.  

B. Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha 

menyelenggarakan fungsi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan 

anggaran, serta pelaporan. 

C. Badan Infrastruktur Pertanahan 

Bidang Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, 

pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. 

a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar 

Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

pengukuran batas administrasi, Kawasan dan wilayah tertentu, 

pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada 

Kantor Pertanahan di wilayahnya. 

b. Seksi  Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis 

data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi 

dan pelaporan. 
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c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik 

Seksi Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, 

dan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas 

survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di Wilayahnya, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

D. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan 

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan 

pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan 

data hak tanah serta pembinaan PPAT. 

E. Bidang Penataan Pertanahan 

Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, 

pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform , dan konsolidasi 

tanah, serta penataan Kawasan tertentu. 

a. Seksi Penatagunaan Tanah 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, 

penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan 

tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan 

penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan 

tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan 

inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian 

pangan berkelanjutan, serta evaluasi dan pelaporan. 

b. Seksi Landreform dan Konsilidasi Tanah 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis 

data tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah 

obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, 

pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek 
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landreform, pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas 

tanah, pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, 

pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, 

koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi 

masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, 

penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah 

dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan. 

c. Seksi Penataan kawasan Tertentu 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, 

melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, 

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, 

penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, 

serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, 

pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan. 

F. Bidang Pengadaan Tanah 

Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tigas melaksanakan pengoordinasian, 

pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan 

penetapan tanah pemerintah, serta penilaian tanah. 

a. Seksi Pemanfaatan Tanah pemerintah 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan 

peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi 

penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan. 

b. Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintahan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan 

tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil 
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pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan 

haka tau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan 9 asset instansi 

pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

c. Seksi Penilaian Tanah 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penilaian anah, bidang tanah dan 

property, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama 

pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi 

kawasan dan potensi sumber daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan 

informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai 

tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan. 

G. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas 

melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan 

sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan, serta 

pengendalian pertanahan. 

a. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan 

penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan 

usulan pembatalan ha katas tanah, serta evaluasi dan pelaporan. 

b. Seksi Penanganan Perkara Pertanahan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian 

perkara pertanahan, analisi dan penyiapan usulan pembatalan hak atas 

tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

c. Seksi Pengendalian Pertanahan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan 
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pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan 

usulan serta rekomendasi penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar, 

serta evaluasi dan pelaporan.  
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3. Metodologi 

3.1. Prosedur Pembuatan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem ini  

adalah metode Extreme Programming. Proses pengembangan dengan metode 

Extreme Programming ini terdiri dari planning, design, coding, testing (Carolina & 

Supriyatna, 2019). Extreme Programming adalah metodologi pengembangan 

perangkat lunak yang sangat cocok diterapkan pada sistem ini mengingat jumlah 

pengembang yang terbatas. Menggunakan beebrapa sumber daya yang sangat terbatas 

tentu saja membuat alur kerjanya tidak sama dengan metodologi pengembangan 

perangkat lunak lainnya. Metode ini cenderung menggunakan pendekatan Object-

Oriented, yang memilki tahapan yang harus dilalui seperti Planning, Design,Coding 

dan Testing.   

 

 

Gambar 3. 1Metode Extreme Programming 

3.1.1. Planning (Perencanaan) 

Tahapan ini adalah tahapan awal dalam pembangunan sistem. Pada tahapan 

ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan yaitu, identifikasi permasalahan, 

menganalisa kebutuhan sampai penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. 

Identifikasi permasalahan dilakukan di bagian Tata Usaha. Dari identifikasi yang 

dilakukan di ketahui bahwa proses manajemen surat masih menggunakan cara yang 

konvensional. Dari permasalahan tersebut, penulis mengajukan kepada mentor untuk 
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pembuatan sistem ini. Selanjutnya kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 

Selanjutnya, analisa kebutuhan di jelaskan pada  4.1 Analisa Data. 

3.1.2 Design (Perancangan) 

Pada tahap perancangan ini, penulis berperan sebagai Front end developer 

yang berperan mengembangkan tampilan sistem melalui HTML, CSS, dan 

JavaScript. Selain itu, penulis juga melakukan perancangan tampilan awal dengan 

mockup. Hasil dari proses perancangan selanjutnya di muat pada bagian 4.2 

Rancangan Sistem. 

3.1.3 Coding (Pengkodean) 

Pada tahapan ini merupakan proses penerapan perancangan. Perancangan 

tampilan menggunakan framework codeigniter, java scipt, CSS dan HTML. Pada 

tahapan ini, penulis selaku front end bekerja untuk memastikan sistem dapat dilihat 

oleh pengguna dan bertanggung jawab agar pengguna dapat mendapatkan informasi 

sampai berinteraksi dengan sistem secara nyaman.  

3.1.4 Test (Pengujian) 

Tahapan pengujian ini dilakukan setelah ketiga tahapan sebelumnya selesai 

dilakukan. Tahapan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan apa yang 

terjadi saat aplikasi sedang dijalankan serta untuk mengetahui apakan sistem yang 

dibangun sudah sesuai kebutuhan pengguna atau tidak. Metode pengujian yang 

digunakan dalam tahapan ini adalah blackbox testing, pengujian dilakukan pada 

beberapa form masukan untuk mengetahui apakah sudah berjalan sesuai dengan 

fungsinya masing-masing atau tidak.  

3.2. Metodologi Pengumpulan Data 

Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan metode pengumpulan data 

observasi. Metode observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

pengamatan secara langsung maupun pengamatan secara tidak langsung terhadap 

obyek yang sedang diteliti. Penulis meneliti dan mengumpulkan data dengan   cara 

terjun langsung kelapangan, juga dapat menggunakan sumber-sumber   non-manusia 
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seperti  dokumen  dan  catatan  yang  tersedia. Penulis melakuan observasi langsung 

di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis,  dari hasil wawancara 

maka didapat beberapa data yaitu: 

1. Data yang diperlukan dalam pembuatan website manajemen surat.  

2. Data yang diperlukan dalam pembuatan laporan kerja harian berupa 

informasi prosedur pelaksanaan kerja dan ruang lingkup aktivitas 

mahasiswa magang. 

3.3. Proses Perancangan  

3.3.1. Analisis sistem yang sedang berjalan 

Sistem manajemen surat yang berlangsung saat ini masih menggunakan 

proses manual. Seluruh surat yang masuk dan keluar akan dicatat dalam sebuah buku 

oleh pegawai yang menangani proses manajemen surat tersebut.  

3.3.2. Rancangan sistem yang diusulkan 

 Sistem yang akan dibangun berupa website yang mempermudah pegawai 

dalam mengelola proses manajemen surat. Pegawai sebagai admin  dapat login 

kedalam aplikasi dan selanjutnya melakukan aktivitas proses manajemen surat.   

3.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 3. 1 Tahapan Jadwal Pelaksanaan 

   
Bulan 

No Kegiatan 

    1 2 

1. 
Planning 

(Perencanaan) 

                

2. Design (Perancangan)                 

3. Coding (Pengkodean)                 

4. Test (Pengujian)                 

5. Penyusunan Laporan                 
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4.  Perancangan dan implementasi 

4.1. Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan metode wawancara terhadap 

pihak instansi terkait, untuk fitur apa yang ingin ditampilkan dalam website pada 

tampilan user, beberapa pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana sistem pengeluaran dan penerimaan surat yang saat ini sedang 

berlangsung ?  

b. Sistem seperti apa yang ingin dibangun ? 

c. Fitur apa saja yang ingin ditampilkan dalam website ?  

Data yang diperoleh dari analisa kebutuhan maka didapatkan kesimpulan bahwa 

pihak instansi menginginkan sebuah website untuk manajemen surat masuk dan surat 

keluar, kemudia fitur yang diinginkan untk ditampilkan didalam website yaitu : 

a. Menampilkan data : 

 Surat masuk 

 Surat keluar 

 Fitur profil admin 

b. Mengunduh  : merupakan fungsi mengunduh surat masuk dan laporan surat 

setiap bulan 

c. Mengunggah : merupakan fungsi mengunggah surat keluar 

4.1.1 Kebutuhan Fungsional 

1.  Admin dapat mengatur manajemen surat 

2. Admin dapat menambahkan surat masuk maupun keluar 

3. Admin dapat menghapus surat masuk maupun keluar 

4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional 

1. Ketersedian, sistem dapat memiliki penyimpanan yang cukup untuk 

menampung data. 
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2. Performa, sistem dapat memberikan layanan secara cepat bagi 

penggunanya, proses tidak melebihi 1 menit. 

3. Keamanan, sistem harus mempunyai kategori user login (administrator). 

4.2. Rancangan Sistem 

4.2.1. Rancangan UI 

Rancangan UI merupakan tampilan visual dari sebuah produk yang dimana 

tampilan UI bisa berupa warna, bentuk serta tulisan yang didesain dengan semenarik 

mungkin di sini penulis merancang tampilan login, register, beranda, input data, edit 

data dan tampilan data kritik dan saran. 

4.2.1.1. Login 

 Pada perancangan tampilan login, terdapat tulisan “Badan Pertanahan 

Nasional” pada tampilan menjadi judul dari perancangan tampilan login. Selajutnya, 

terdapat form isian untuk username dan  password pengguna. Setelah form isian 

tersebut terdapat tombol sing in yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengguna 

untuk mengakses sistem. 

 

Gambar 4. 1 Desain tampilan Login 

4.2.1.2. Beranda 

 Pada perancangan tampilan dashboard terbagi menjadi beberapa bagian 

seperti header, sidebar dan konten. Tampilan header di isi dengan profil admin, logo 



24 
 

ATR/BPN dan ucapan selamat datang. Pada tampilan sidebar terdapat menu admin 

yang aktif, surat masuk, surat keluar dan laporan. 

 

Gambar 4. 2 Desain Tampilan Beranda 

4.2.1.3. Surat Masuk 

 Rancangan tampilan surat masuk pada sistem ini terbagi dalam beberapa 

bagian seperti header, sidebar dan konten. Tapilan pada header di isi dengan logo 

ATR/BPN dan profil admin. Pada tampilan sidebar  terdapat menu admin, surat 

masuk, surat keluar dan laporan. Selanjutnya, untuk tampilan dari konten ada fitur 

pencarian, tambah surat dan tabel hasil inputan surat masuk. 

 

Gambar 4. 3 Desain Tampilan Surat Masuk 
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4.2.1.4. Tambah Surat 

 Perancangan tampilan fitur tambah surat berupa form isian dan terdapat 

beberapa kolom isian seperti no surat, kode surat, tujuan surat, pelihal, pengolah dan 

tanggal surat. Pada akhir fpr juga terdapat button save untuk menyimpan form isian 

dan cancel untuk membatalkan aktivitas 

 

Gambar 4. 4 Desain Tambah Data Surat 

4.2.1.5. Surat Keluar 

Rancangan tampilan surat masuk pada sistem ini terbagi dalam beberapa 

bagian seperti header, sidebar dan konten. Tapilan pada header di isi dengan logo 

ATR/BPN dan profil admin. Pada tampilan sidebar  terdapat menu admin, surat 

keluar, surat masuk dan laporan. Selanjutnya, untuk tampilan dari konten ada fitur 

pencarian, tambah surat dan tabel hasil inputan surat masuk 

 

Gambar 4. 5 Desain Tampilan Surat Keluar 
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4.3.  Implementasi Sistem 

Hasil implementasi pada perancangan yang dilakukan pada Aplikasi 

Manajemen Surat berbasis website yaitu berupa database dan website yang dapat 

digunakan untuk mengatur proses pengarsipan surat secara digital dengan lebih baik.  

4.3.1. Aspek Luaran dan Penggunaan 

4.3.1.1  Hasil  

1. Login 

Langkah awal untuk masuk ke dalam website ialah login, dengan memasukan 

username, password dan  mengklik button “sing ini” user dapat meanggunakan sistem 

sesuai keinginan.  

 

Gambar 4. 6 Hasil Tampilan Login 

 

2. Beranda 

 Beranda merupakan halaman awal dari website manajemen arsip surat kantor 

Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.   
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Gambar 4. 7 Hasil Tampilan Beranda 

 

 

3. Input data 

Pada form input data ini user menginputkan no surat, kode surat, tujuan surat, 

perihal, pengolah dan tanggal surat. Kemudian klik button saveuntuk menyimpan data. 

 

Gambar 4. 8 Hasil Tampilan Tambah Data 
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4. Tampilan Surat Masuk 

Tampilan ini merupakan tampilan hasil dari data yang telah diinput, pada 

tampilan ini menampilkan berbagai surat yang masuk ke Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten Bengkalis.  

 

Gambar 4. 9 Hasil Tampilan Arsip Surat Masuk 

5. Surat Keluar 

Tampilan ini merupakan tampilan hasil dari data yang telah diinput, pada 

tampilan ini menampilkan berbagai surat yang keluar dari Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten Bengkalis.  

 

Gambar 4. 10 Hasil Tampilan Arsip Surat Keluar 
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6. Tampilan Profil Admin 

Tampilan ini merupakan tampilan dari profil pengguna website atau karyawan 

yang bertugas sebagai admin pengolah surat masuk dan keluar di Kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten Bengkalis.  

 

Gambar 4. 11 Hasil Tampilan Profil pengguna 

4.3.3 Pengujian 

1. Login 

Kondisi yang di 

uji 

Hasil yang di 

harapkan 

Hasil yang di 

peroleh 

Kesimpulan  

Tidak mengisi form 

password pada 

form inputan 

Menampilkan alert 

login failed 

Sesuai yang 

diharapkan  

Berhasil 

 
Tidak mengisi 

username 

denganbenar 

Menampilkan alert 

“The Username 

Field is required” 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 
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Tidak mengisi 

password dengan 

benar 

Menampilkan 

“username or 

password is wrong” 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 
Mengisi username 

dan password 

dengan benar 

Berhasil masuk ke 

sistem 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 
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2. Menambah Arsip Surat Keluar 

Kondisi yang 

di uji 

Hasil yang di 

harapkan 

Hasil yang di 

peroleh 

Kesimpulan  

Tidak mengisi 

seluruh form 

tambah surat 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

Mengisi seluruh 

fform tambah 

data dengan 

benar 

Data berhasil 

disimpan 

Sesuai yang 

diharapkan 

berhasil 

 

3. Mengunggah Arsip Surat Keluar 

Kondisi yang di uji Hasil yang di 

harapkan 

Hasil yang di 

peroleh 

Kesimpulan  

Tidak memasukkan 

surat dan tidak 

menambahkan nama 

surat kemudian klik 

tombol simpan 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang 

diharapkan 

Berhasil 
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Tidak memasukkan 

surat dan  

menambahkan nama 

surat kemudian klik 

tombol simpan 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

Mengunggah surat 

yang tidak sesuai 

dengan format surat 

(bukan pdf) 

Menampilkan 

pesan error 

 Sesuai dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 
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Seluruh field di isi 

dengan benar dan 

surat sesuai dengan 

format pada sistem 

(pdf) 

Surat berhasil di 

unggah 

Sesuai dengan 

yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

4. Menambah Arsip Surat masuk 

Kondisi yang 

di uji 

Hasil yang di 

harapkan 

Hasil yang di 

peroleh 

Kesimpulan  

Tidak mengisi 

seluruh form 

tambah surat 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

Mengisi 

seluruh fform 

tambah data 

Data berhasil 

disimpan 

Sesuai yang 

diharapkan 

berhasil 
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dengan benar 

 

5. Mengunggah Arsip Surat Masuk 

Kondisi yang di uji Hasil yang di 

harapkan 

Hasil yang di 

peroleh 

Kesimpulan  

Tidak memasukkan 

surat dan tidak 

menambahkan nama 

surat kemudian klik 

tombol simpan 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

Tidak memasukkan 

surat dan  

menambahkan nama 

surat kemudian klik 

tombol simpan 

Menampilkan pesan 

required 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 
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Mengunggah surat 

yang tidak sesuai 

dengan format surat 

(bukan pdf) 

Menampilkan pesan 

error 

 Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

Seluruh field di isi 

dengan benar dan 

surat sesuai dengan 

format pada sistem 

(pdf) 

Surat berhasil di 

unggah 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

4.3.4 Feedback Pengguna 

 Setelah sistem berhasil dijalankan dan dilakukan uji coba pada sistem, pihak 

tata usaha BPN Bengkalis memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut : 

1. Sistem mudah dipahami penggunaannya. 

2. Sistem sesuai dengan kemauan. 
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4.4.  Dampak Implementasi Sistem 

Dengan adanya aplikasi website manajemen arsip surat Badan Pertanahan 

Nasional Bengkalis memudahkan  admin melakukan pengolahan arsip surat yang 

masuk masupun keluar. Selanjutnya, dengan aplikasi website manajemen surat ini 

nantinya akan mempermudah proses digitalisasi di kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkalis. 

4.5. Kendala Implementasi  

Kendala yang dihadapi penulis dalam proses implementasi yaitu seluruh sistem 

di atur dari pusat.  

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

       Dari hasil Kerja Praktek di Kantor Badan Pertanahan Naional Kabupaten 

Bengkalis penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. 

1. Selama melaksanakan kerja praktek penulis mendapatkan ilmu yang lebih 

melalui projek yang dikerjakan, tugas-tugas yang diberikan sehingga 

menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja terlebih instansi 

pemerintahan. 

2. Memperdalam ilmu dalam penggunaan codeigniter dalam pembuatan website. 

3. Melatih dari dalam kemampuan disiplin waktu dan mengerjakan pekerjaan 

sesuai target yang ditentukan. 

4. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama 

dibangku perkuliahan. 

5. Menambah pengalaman dalam dunia kerja. 

5.2. Saran  

Adapun saran terkait pelaksanaan Kerja Praktek di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkalis untuk selanjutnya tidak direkomendasikan bagi 

mahasiswa terlebih jurusan Teknik Informatika.  
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FOTO KEGIATAN 

No Foto Kegiatan Keterangan 

1 

 

Kegiatan di samping 

melakukan proses scan 

buku tanah. Buku 

tanah yang di scan di 

simpan dalam 1 folder 

sesuai dengan nama 

desa yang ada di 

kabupaten bengkalis 

2 

 

Pada kegiatan 

disamping merupakan 

kegiatan pencarian 

buku tanah didalam 

ruang arsip buku tanah 

3 

 

Kantor BPN Bengkalis 

tampak dalam.  
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