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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggaran pendidikan tinggi 

sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan 

formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi menurut pasal 19 ayat 1 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai jenjang 

pendidikan paling tinggi dalam sistem pendidikan nasional maka perguruan tinggi 

menjadi ujung tombak dalam mendorong perkembangan suatu bangsa. Perguruan 

tinggi diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu bagian dari sistem pendidikan 

nasional khususnya pendidikan tinggi yang mengembangkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) agar memiliki keterampilan praktis yang memadai. Berdasarkan 

uraian yang diperoleh dari Pusat Informasi Politeknik Se-Indonesia (2020), 

program pendidikan politeknik merupakan jalur pendidikan vokasi pada tingkat 

perguruan tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung 

dengan pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. 

Dengan bekal itu, diharapkan alumni politeknik betul-betul menjadi tenaga 

vokasional di bidangnya, khususnya di bidang keteknikan (engineering) dan tata 

niaga (commerce). Sebagai wujud tanggung jawab dalam mempersiapkan 

mahasiswanya agar mampu bersaing di dunia pekerjaan yang sesungguhnya, 

Politeknik Negeri Bengkalis mengadakan kegiatan Kerja Praktik (KP) yang wajib 

diikuti oleh seluruh mahasiswa DIII dan DIV sebagai syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan. 

Kerja Praktik (KP) merupakan mata kuliah wajib non akademik dan harus 

ditempuh oleh mahasiswa program studi sarjana terapan Rekayasa Perangkat 

Lunak.  Secara teori dalam Panduan Kerja Praktik Polbeng (2020) KP adalah 

serangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman teori atau  konsep ilmu 

pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai profesi bidang studi.
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Kegiatan kerja praktik ini menjadi sangat penting karena mahasiswa bisa 

mendapatkan pengalaman di dunia kerja serta wawasan lebih luas tantang dunia 

kerja sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, 

professional, dan siap untuk terjun ke dunia kerja.  

Untuk menghadapi perkembangan global yang sangat pesat, dunia industri 

membutuhkan lulusan yang tidak hanya mendalami kemampuan akademik namun 

juga memiliki keterampilan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan kerja 

praktik mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baru dan motivasi baru dalam 

belajar, motivasi tersebut tidak hanya di bidang produktif, namun juga dibidang 

normatif dan adaptif. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui 

langsung teori dan praktiknya di dunia kerja sehingga dapat menyerap 

pengetahuan dan mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi dari industri maupun instansi yang berkembang pada saat ini.  

Selain mencapai tujuan  sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas, 

mahasiswa juga dituntut untuk mampu  menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

di tempat KP. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penulis selama 

melaksanakan KP di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga 

Kabupaten Bengkalis adalah kurang efisiennya aktivitas pengarsipan dokumen di 

kantor tersebut. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya tumpukan berbagai 

dokumen di setiap ruang kantor, sehingga membutuhkan ruang tersendiri sebagai 

tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, pegawai juga 

sering mengalami kesulitan dalam mencari dokumen yang telah diarsip, bahkan 

tidak sedikit waktu yang terbuang hanya karena mencari suatu dokumen yang 

Pencapaian tujuan kegiatan ini pada akhirnya mengacu pada pembentukan 

profesionalisme mahasiswa agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang 

luas di bidang software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, game 

dan semua yang berkaitan dengan pemrograman serta mampu menguasai bahasa 

pemrograman tersebut. Dengan kemampuan itu, lulusan Program Studi Rekayasa 

Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan akan mampu 

mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki dan dapat melaksanakan tugas 

perguruan tinggi. 



 

3 

 

telah diarsipkan. Selain kekacauan yang ditimbulkan oleh pengarsipan dokumen, 

di kantor tersebut juga kerap kali terjadi kesalahan dalam pengelolaan surat. 

Oleh karena itu diperlukan adanya aplikasi  yang dapat digunakan untuk 

mengelola kegiatan surat menyurat secara terpadu. Maka penulis tertarik untuk 

mengangkat tema yang akan dibahas dengan judul “Aplikasi Pengarsipan Surat 

Masuk Dan Surat Keluar Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan 

Olahraga Kabupaten Bengkalis”. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup selama melaksanakan kerja praktik adalah mengikuti 

kegiatan yang berhubungan dengan proses dari proyek yang dimulai dari tahap 

perencanaan, perancanagan sampai pelaksanaan. Selama melaksankaan kegiatan 

yang berhubungan dengan proyek praktik diawasi oleh pembimbing dari instansi. 

Kerja Praktik dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, penulis ditempatkan di Ruangan Editor 

Website (bidang mempublikasi berita), yang dilaksanakan mulai tanggal 01 

Februari  s/d 31 Mei 2021 yang berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan 

yang dilakukan diruangan tersebut, meliputi mecetak surat masuk di website dari 

instansi lain, melakukan dokumentasi saat rapat dan mempublikasikan berita ke 

website. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini sebagai berikut : 

1. Untuk menyimpan surat masuk dan keluar dengan mudah dan aman serta 

dapat dilihat sesuai dengan kebutuhan 

2. Untuk menghemat waktu, tempat dan biaya pengelolaan surat 

3. Untuk menghasilkan pelaporan surat yang benar sesuai dengan tanggal atau 

waktu yang dibutuhkan serta menampilkan data-data surat yang sesuai 

dengan pengarsipan surat yang telah di input. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
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1. Aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis website  dapat 

membantu user (admin surat masuk dan keluar) mencari surat masuk 

berdasarkan tanggal surat, sifat surat, serta pengirim surat secara cepat dan 

tepat. 

2. Aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis website dapat 

menghasilkan grafik jumlah dari surat masuk dan surat keluar per bulannya. 

3. Pada sistem surat keluar dapat memperoleh urutan nomor surat secara 

otomatis berdasarkan kategori tanpa harus melihat jumlah terakhir kategori 

yang dipilih terlebih dahulu. 

 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktik 

Adapun output yang di serah terimakan saat proyek selesai merupakan 

aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis website di 

Disparbudpora Kabupaten Bengkalis. Aplikasi ini memuat user dan admin. User 

memiliki wewenang untuk  melihat konten dan informasi yang tersedia, 

sedangkan user admin memiliki wewenang dalam pengelolaan data admin itu 

sendiri, pengelolaan data surat masuk dan surat keluar yang mengharuskan 

validasi otentikasi terlebih dahulu. 

 


	1. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Ruang Lingkup 
	1.3 Tujuan dan Manfaat
	1.4 Luaran Proyek Kerja Praktik

