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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja praktek merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan kerja secara 

langsung didunia kerja. Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan praktek bagi 

mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan kerja praktek 

tersebut. Di Politeknik Negeri Bengkalis, kerja praktek merupkan kegiatan wajib 

yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.  

 Kerja Praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkalis muali dari tanggal 07 Juni 2021 sampai tanggal 06 

Agustus 2021. Kegiatan selama kerja praktek di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkalis yaitu mengikuti semua aktivitas-aktivitas dikantor. 

Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan, penulis tertarik membuat aplikasi 

management surat berbasis website di bidang TU Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkalis. Sistem management surat disini yaitu mendata 

surat masuk dan surat yang keluar. Pengisian data surat masih secara manual. 

teknik penginputan data yang dilakukan secara manual memiliki resiko yang besar 

seperti buku bisa rusak atau hilang serta tulisan user tidak dapat terbaca. Dengan 

adanya aplikasi ini dapat mempermudah pegawai TU dalam dalam menginput 

data surat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis. 

1.2.Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini yaitu melakukan 

pembuatan aplikasi management suratberbasis websitemenggunakan 

frameworkcodeigneter. Aplikasi managementberbasis website ini hanya dapat 

digunakan oleh pegawai TU dalam melakukan penginputan data-data surat. 

Aplikasi management surat berbasis website ini dapat melakukan input data, edit 

data, upload surat. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah membuat websitemanagementsurat 

di kantor Badan Pertanahan Nasionaldan menghasilkan website yang dapat 

mengelola data surat yaitu input data surat, edit data surat, upload surat. 
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Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah:  

1. Dapat membantu admin dalam mengelola data surat masuk dan surat 

keluar di kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis. 

2. Data-data arsip surat masuk dan surat keluar tersimpan dengan aman. 

1.4.Luaran Proyek Kerja Praktek 

Proyek yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi management surat di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis berbasis website menggunakan 

framework codeigniter. Aplikasi ini dapat membantu pegawai TU dalam 

melakukan pengelolaan data arsip surat masuk dan surat keluar dari website.
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