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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

setiap mahasiswa. Pada saat ini kelancaran arus informasi antara dunia industri 

dengan pendidikan dirasakan penting, agar tercipta suatu keselarasan antara 

keduanya. Oleh karena itu, Praktek Kerja Lapangan merupakan wadah yang baik 

bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri. 

Pelakasanaan Kerja Praktek (KP) bisa dilakukan di berbagai perusahaan 

maupun instansi pemerintah yang tentu menerapkan teknologi informasi sebagai 

penunjang kinerja suatu perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut, karena 

memilih perusahaan atau instansi yang penerapkan teknologi informasi tentu akan 

sangat berguna bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek sesuai dengan 

kompetensi dibidang teknologi informasi.  

Dimasa yang pesat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, 

banyak instansi yang memanfaatkan perkembangan teknologi, salah Kantor Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Mereka mulai memanfaatkan teknologi 

terutama internet sebagai media informasi dan media promosi. Media informasi 

merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi 

sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi.  

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis penulis ditempatkan 

dibagian umum, karena dibagian tersebut banyak pekerjaan mengenai pengarsipan 

surat yang masih menggunakan cara manual seperti menggunakan buku. Dengan 

melihat cara pengelolaan pengarsipan surat  tersebut, maka dibutuhkan sebuah 

sistem baru yang dapat membantu dalam pengelolaan pengarsipan surat sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan informasi. Sistem baru tersebut dinamakan 

komputerisasi. Salah satu bentuk pengolahan informasi berbasis komputerisasi 

adalah dengan menggunakan aplikasi web. Oleh karena itu Lapoan Kerja Praktek 
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(LKP) ini membahas tentang “ Perancangan Aplikasi Arsip Surat Di Kantor 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis “.  

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari KP (Kerja Praktek) yaitu : 

1. Mengetahui dan memahami perkembangan teknologi informasi yang 

digunakan oleh KPU saat melakukan pemilu. 

2. Membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan yang ada di 

lapangan. 

3. Mempelajari bagaimana sistem atau tahapan persiapan pemilihan yang 

dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum 

yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum. 

4. Merancang website aplikasi arsip surat untuk mempermudah pengarsipan 

surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek (KP) yaitu : 

1. Mengetahui teknologi informasi yang digunakan oleh KPU saat melakukan  

persiapan pemilu. 

2. Mengetahui pentingnya ilmu teknologi informasi di dunia pekerjaan 

3. Mengetahui sistem atau tahapan persiapan pemilihan yang dilakukan oleh 

KPU.  

4. Dapat membangun dan menyelesaikan perancangan Aplikasi Arsip Surat 

Berbasis Website Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bengkalis. 


