
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja Praktik (KP) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di 

masyarakat maupun di perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh dan melihat relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur 

pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. 

Perkembangan sistem informasi yang berbasis komputerisasi saat ini 

berkembang dengan pesat, sehingga komputer sudah merupakan suatu sarana 

yang banyak digunakan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta juga 

sampai ke rumah-rumah. Komputer merupakan pengolah data yang dapat 

bekerja secara cepat dan akurat untuk menyimpan, mengolah data, memproses 

dan menghasilkan informasi sesuai dengan program yang diberikan 

kepadanya. 

Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis pada Bidang 

Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, dalam pendataan kebakaran yang 

terjadi di bengkalis, pendataan tersebut menggunakan aplikasi Excel, data 

yang dimasukkan sesuai dengan kejadian yang terjadi, data kebakaran yang 

dimasukkan berupa data kebakaran hutan dan lahan, gedung dan pemukiman. 

Pendataan tersusun dengan rapi pada file pendataan kebakaran.  

Dengan pendataan kebakaran  menggunakan aplikasi Excel karyawan 

bisa langsung memasukkan data kebakaran kedalam aplikasi Excel apabila 

mendapat laporan kebakaran dari anggota pemadam kebakaran melalui 

aplikasi WhatsAPP,maka pendataan sistem ini menggunakan aplikasi Excel 



 

 

dan WhatsAPP  yang dapat membantu dalam pengelolaan pendataan 

kebakaran hutan dan lahan, gedung dan pemukiman. Sistem ini menggunakan 

perangkat  komputer sebagai alat bantu pengolahan pendataan kebakaan . 

Oleh karena itu laporan KP ini membahas tentang “Sistem Pendataan 

Kebakaran Hutan dan Lahan, Gedung dan Pemukiman Berbasis 

Aplikasi Excel dan WhatsAPP 

1.2 Tujuan 

Kegiatan Kerja Praktek bertujuan untuk: 

 

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja pada Dinas 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan pada Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalis 

3. Untuk membantu pekerjaan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bengkalis. 

1.3 Manfaat 

Kegiatan Kerja Praktek Mempunyai manfaat yaitu: 
 

1. Dapat mengetahui sistem kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi 

dalam dunia kerja dan penyelesaiannya. 

3. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab  

dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. 

Dapat melakukan pendataan menggunakan aplikasi Excel, yaitu pendataan kejadian 

kebakaran hutan dan lahan, gedung dan pemukiaman di bidang Pencegahan dan 

Penyuluhan Kebakaran Kabupaten Bengkalis. 
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