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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di Provinsi Riau, Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya 

Perguruan Tinggi Negeri, yang berada di Kabupaten Bengkalis. Politeknik Negeri 

Bengkalis diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 26 Desember 

2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, 

DEA.  Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis terdiri dari 7 (Tujuh)  Jurusan yaitu: 

Jurusan Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Informatika, 

Teknik Elektro, Administrasi Niaga dan Kemaritiman, sedangkan untuk program 

studi terdiri atas 18 termasuk program studi Rekayasa Perangkat Lunak (Wikipedia, 

2019).  

Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Di jueusan Teknik Informatika memiliki 3 program studi yaitu 

Diploma III Teknik Informatika, Sarja Terapan Rekayasa Perangkat Lunak, Sarjana 

Terapan Keamanan Sistem informasi. Kurikulum yang terdapat pada program studi 

ini lebih mengarah pada bidang informatika, dan komputer. Hal ini memiliki tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang 

informatika dan komputer. 

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kurikulum tersebut 

adalah Kerja Praktek. Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan setiap tahun yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengalaman dan wawasan didalam 

dunia kerja baik industri maupun di instansi pemerintahan.  

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam   pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana,   pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. KP dilaksanakan agar 

mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara baik tentang bidang ilmu yang 
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dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui profesi serta atmosfir 

pekerjaan sesuai dengan  program studinya. Kerja Praktek merupakan salah satu 

kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam  menyelesaikan studi yang 

dilaksanakan pada setiap akhir semester VII (tujuh), dan kegiatan ini wajib untuk 

diikuti oleh semua mahasiswa yang ada pada setiap jurusan  di Politeknik Negeri 

Bengkalis.    

Tempat pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek (KP) dilaksanakan di perusahaan 

atau instansi pemerintahan. Perusahaan atau instansi pemerintahan tempat 

mahasiswa melaksanakan Kerja Praktek (KP) ditentukan oleh masing-masing 

mahasiswa dan bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan tempat melakukan praktek 

Kerja Praktek akan ditentukan oleh Koordinator Kerja Praktek yang 

direkomendasikan oleh Kepala Prodi jurusan masing-masing dan telah 

mendapatkan persetujuan oleh Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.   

Kerja Praktek ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPP&PA) Kabupaten Bengkalis selama 4 bulan, dimulai sejak 

tanggal 04 Januari 2021 - 04 Mei 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPP&PA) Kabupaten Bengkalis beralamat di Jl. Pertanian No. 

561 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau. Pada instansi ini jadwal kerja prakteknya 

dimulai pukul 08.00/08.30 sampai 15.30 setiap hari senin hingga jum’at. Selama 

melakukan beberapa pekerjaan, terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan masih 

menggunakan sistem manual seperti pelaporan kasus masih menggunakan kertas 

formulir. Hal ini berdampak kepada kerentanan kehilangan data yang masih dicatat 

didalam kertas formulir, tingkat keterbacaan tulisan sulit dibaca, membutuhkan 

waktu lebih lama dalam pencarian data yang ada didalam kertas formulir. 

Berdasarkan masalah di atas penulis akan membuat sebuah aplikasi yang bernama 

aplikasi pelaporan kasus kdrt/pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak 

berbasis website, yang akan digunakan untuk mengelola data pelaporan kasus yang 

masuk dari pengguna. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan framework 

CodeIgniter 3, dan untuk database menggunakan MySQL. 
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1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Ruang lingkup selama melaksanakan kerja praktek adalah mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan proses dari proyek yang dimulai dari tahap perencanaan, 

perancanagan sampai pelaksanaan. Selama melaksankaan kegiatan yang 

berhubungan dengan proyek praktek diawasi oleh pembimbing dari instansi. 

Kerja Praktek dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPP&PA) Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaan Kerja 

Praktek di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP&PA) 

Kabupaten Bengkalis, penulis ditempatkan di Ruangan Sekretariat (bidang umum 

dan kepegawaian), yang dilaksanakan mulai tanggal 04 Januari s/d 04 Mei 2021 

yang berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan yang dilakukan diruangan 

tersebut, meliputi mengagendakan surat masuk, surat keluar, melakukan legalisir 

dan mengagendakannya, dan fotocopy. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek 

Tujuan  dari Kerja Praktek ini adalah: 

1. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan. 

2. Mempermudah karyawan dalam mengelola data pengaduan kasus dan 

mengelola kritik dan saran tanpa mengelola secara manual.  

3. Menambah pengetahuan serta ilmu-ilmu baru yang tidak didapatkan dari 

perkuliahan. 

4. Mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan. 

Manfaat Kerja Praktek ini adalah: 

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan atau mempraktikkan  secara  

langsung ilmu yang telah  diperoleh dari bangku perkuliahan kedalam dunia 

kerja.   

2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan dunia kerja yang 

sebenarnya. 

3. Dapat dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan.  
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1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang dihasilkan nantinya adalah sebuah sistem yang dapat 

membantu meringankan pekerjaan karyawan pada bagian penyusunan program, 

umum dan kepegawaian dalam pelaporan kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan perlindungan anak Kabupaten Bengkalis. Pelaporan kasus biasanya masih 

dilakukan secara manual, dimana masih dicatat dalam form pengaduan sehingga 

perlunya sebuah aplikasi pelaporan kasus kdrt/pelecehan seksual terhadap 

perempuan dan anak  berbasis website, sehingga bisa mempermudah pengguna 

dalam melaporkan kasus. Sistem ini dibuat agar pelaporan kasus kdrt/pelecehan 

seksual terhadap perempuan dan anak lebih efisien dan efektif. 
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