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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

 

 Politeknik Negeri Bengkalis merupakan Perguruan Tinggi Negeri 

yang menghasilkasn skill setingkat ahli madya Diploma III (D3) dan 

Diploma IV (D4) yang terdiri dari delapan jurusan dan enam belas 

prodi. Salah satu jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis adalah Teknik 

Informatika yang mempunyai dua prodi yaitu D3 Teknik Informatika 

dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak dan D4 Securtty Siystem. 

Mahasiswa setiap jurusan diharapkan dapat berorientasi pada tuntutan 

tenaga kerja siap pakai setelah lulus kuliah.  

 Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap 

mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapai dunia kerja 

yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya selama 

perkuliahan. Banyak hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang 

belum mempunyai pengalaman kerja untuk bisa terjun di dunia 

pekerjaan, karena ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus akan 

berbeda dengan terjun langsung dilapangan.  

 Dikarenakan hal diatas, Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

mata kuliah kerja praktek agar mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama di kampus di dunia pekerjaan. Pada 

umumnya, kerja praktek dilakukan di perusahaan yang ada keterkaitan 

dengan jurusan. Untuk jurusan Teknik Informatika kerja praktek akan 

dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang 

sistem informasi atau pengelolaan data. 

 Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah 

yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam 

dinas gawat darurat atau Rescue (Penyelamatan) seperti Ambulans dan 

Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan 

pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boots/sepatu 

khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi 

dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat 

pada saat pelaksanaan tugas. 

  Dinas pemadam kebakaran disingkat Damkar atau PMK adalah 

orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan 

penyelamatan, dan menanggulangi atau kejadian lainya. Petugas 

pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari 

kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk 

menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, 

gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dll. Di lain hal, mereka juga 

ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak 

menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, 

menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan 

yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam 

kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan 

pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara 

menanggapinya. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Peraktek (KP) adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan selama 

melakukan kerja praktek. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ambulans
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_SAR_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Korban
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir
https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
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3. Untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. 

4. Untuk dapat membuat layanan sistem pendataan kebakaran 

Hutan dan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran berbasis website 

dan Php (Hypertext Prepocessor). 

 

1.2.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan di 

lapangan pekerjaan. 

2. Dapat mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus 

selama kerja praktek dilakukan. 

4. Dapat membuat dan menyelesaikan Sistem Pendataan 

Kebakaran Hutan dan Gedung milik Dinas Pemadam 

Kebakaran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKRAN 

KABUPATEN BENGKALIS 

 

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pemadam Kebakaran 

  Sejarah damkar yang dulu dikenal “Branwir” dari Bahasa 

Belanda : Brandweer bermula pada tahun 1873, dimana terjadi 

kebakaran besar di Kramat Kwitang, dan residen (sekarang Gubernur 

DKI Jakarta mengeluarkan peraturan (reglemet) pada tahun 1915 

dengan nama Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad 

Vorsteden van Batavia. Suatu kejadian penting yang patut selalu diingat 

adalah peristiwa diberikannya suatu tanda penghargaan kepada 

Brandweer Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok 

orang betawi. Tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk 

”Prasasti” pada tanggal 1 Maret 1929, bertuliskan ”Tanda Peringatan 

Brandweer Batavia 1919-1929” tanda penghargaan tersebut diberikan 

sebagai wujud terimakasih atas dharma bakti para petugas pemadam 

kebakaran. 

 Pencantuman angka 1919-1929 pada prasasti tersebut dianggap 

sebagai bukti otentik, maka kemudian tanggal 1 Maret 1919 ditetapkan 

sebagai tahun berdirinya organisasi Pemadam Kebakaran. Sehubungan 

dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kota Semarang, 

maka Walikota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kotamadya Semarang membentuk Dinas Pemadam Kebakaran secara 

resmi pada tanggal 19 januari 1989. Dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Dinas Kebakaran memiliki Kedudukan 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Bagan Organisasi. 
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 Dinas Pemadam Kebakaran dalam babakan sejarah Kota 

Semarang sama tuanya dengan sejarah Pemerintahan Kota Semarang. 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut dengan “Brandweer”. 

Dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan 

menuntut adanya peran pemerintah dalam mengelola Unit Pemadam 

Kebakaran ini. Baru setelah adanya penyerahan sebagian urusan 

Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom, Kabupaten, Kota 

Besar dan Kecil di Jawa pada bidang Pekerjaan Umum ini, maka 

Pemerintah Kotamadua Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah 

tanggal 31 Agustus 1971, dimana Unit Pemadam Kebakaran menjadi 

bagian Dinas Pekerjaan Umum. 

 Unit Pemadam Kebakaran ini terus ditingkatkan mengikuti 

perkembangan dan kemajuan pembangunan yang dihadapi Kota 

Semarang. Karena adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan 

Kota semakin pesat, maka Walikota Semarang mengajukan rencana 

peraturan Daerah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.  Rencana Peraturan 

Daerah ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang 

disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah pada tanggal 19 

Januari1989, yang dalam penjelasan umum daerah itu menyebutkan: 

 Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah penduduknya semakin padat, pembangunan gedung-gedung 

perkantoran pemerintah maupun swasta, kawasan perumahan, industri 

yang semakin berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan 

kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan 

secara khusus. Demikian pula untuk menjamin kebakaran secara 

terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka fungsi pemadam 

kebakaran yang ditangani oleh salah satu seksi Dinas Pekerjaan Umum 

sudah tidak memadai lagi.  
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 Sejak saat itulah Dinas Pemadam Kebakarang secara resmi 

dibentuk dan dilepas dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Setelah berlakunya otonomi 

Daerah secara rinci kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan 

bagan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah 

sebagai berikut: (UU No.22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) 

pembentukan SOTK Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 

berdasarkan Perda No. 2 tahun 2001. 

 

2.2 Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis 

   2.2.1 Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis 

 “Tewujudnya Kabupaten Bengkalis  aman dari bahaya    

kebakaran”. 

   2.2.2 Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis 

 a. Memberikan pelayanan prima di bidang pencegahan 

dan penyelamatan serta evakuasi dari bahaya 

kebakaran gedung/ pemukiman/hutan dan lahan. 

  b. Meningkatkan kompetensi aparatur pemadam 

kebakaran. 

 c. Melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi. 

 d. Meningkatkan sarana dan prasarana pemadam 

kebakaran. 

 e. Meningkatkan kesadaran dan menumbuh 

kembangkan partisipasi lapisan masyarakat, maupun 

dunia usaha terhadap proteksi kebakaran. 
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 2.3 Struktur Organisasi Institusi Bagan Organisasi Dinas Pemadam 

 Kebakaran Kabupaten Bengkalis 

 

   Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten 

Bengkalis 
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2.4  Ruang Lingkup Dinas Pemadam Kebaran  

1. Kepala Dinas 

   Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang pemadaman kebakaran. Kepala Dinas 

mempunyai tugas pokok: 

   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan unit 

penanggulanangan bencana dan kebakaran dalam pelaksanaan sebagai 

tugas badan di bidang penanggulangan kebakaran dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala badan. 

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

Kepala Dinas  Damkar menyelenggarakan fungsi: 

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja 

Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

b. Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana UPT 

penanggulangan kebakaran. 

c. Mengelola tata laksana dan pembinaan administrasi umum. 

d. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang 

tugasnya. 

 

 2. Sekretaris 

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala 

sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. Mengelola ketatausahaan meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan perencanaan. 

b. Melaksanakan layanan teknis administrasi kepada seluruh 

satuan organisasi UPT. 

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana. 
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d. Mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, 

pemeliharaan barang inventaris dank keprotokolan. 

e. Melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan 

ketertiban. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

g. Menyusun laporan kegiatan dibidangnya. 

 

3. Sub bagian penyusunan  program, umum dan kepegawaian  dan 

kepegawaian 

  Mempunyai tugas menyimpan bahan-bahan bimbingan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuiai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

4. Sub bagian keuangan dan perlengkapan 

  Mempunyai tugas meyiapkan bahan-bahan bimbingan, 

kebijakan, pedoman, dan petujuk teknis serta layanan dibidang 

keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

5. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran dan Pendataan 

Kebakaran 

 Bidang pencegahan, penyuluhan dan pendataan kebakaran 

mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan 

dibidang pencegahan, penyuluhan dan pendataan kebakaran pada 

sebelum, sedang terjadi dan pasca kebakaran.  

 

6. Seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran  

   Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksaan 

kebijakan,   penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
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dan pelaporan dibidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

7. Seksi pengembangan kebakaran  

  Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan dibidang pengembangan kebakaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 

8. Bidang pengendalian operasional, sarana prasarana dan 

penyelamatan      pemadaman kebakaran 

  Bidang pengendalian operasional, sarana prasarana dan 

penyelamatan pemadaman kebakaran mepunyai tugas membantu 

kepala dalam melaksanakan kebijakan  dibidag pengendalian 

operasional, sarana prasarana dan penyelamatan pemadam kebakaran 

pada pasca bencana.  

 

9. Seksi pelaporan dan pendataan 

  Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan dibidang pelaporan dan pendataan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

10. Seksi pengendalian kebakaran 

  Mempunyai tugas melaksanakan prumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan dibidang pelaporan dan pendataan sesuai dengan 

peraturan perudang-udangan.  
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11. Seksi sarana dan prasarana kebakaran 

  Mempunyai tugas melaksanakan prumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan dibidang pelaporan dan pendataan sesuai dengan 

peraturan perudang-udangan. 

 

12. Seksi penyelamatan dan evakuasi kebakaran 

  Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan dibidang pelaporan dan pendataan sesuai dengan 

peraturan perudang-udangan.  
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN 

 

 

3.1 Uraian Tugas yang Dikerjakan 

  Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 

November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember di Dinas 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis. Selama pelaksanaan KP 

ada beberapa pekerjaan dan tugas yang dikerjakan, diantaranya: 

 

3.1.1 Membuat Sistem Pedataan Kebakaran Gedung dan Hutan 

  Salah satu tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Bengkalis yaitu sebagai tempat pengelolaan informasi yang 

akurat serta membangun Sistem pendataan Kebakaran Gedung 

dan Hutan lebih baik lagi. Dan Sistem pendataan ini dilakukan 

dengan memfaatkan sofware sublime text dan Localhost 

phpmyadmin sebaigai server penyimpanan data-data yang akan 

di inputkan nanti. 

Gambar 3.1 Pembuatan program sistem kebakaran 

 

 Pembuatan program aplikasi sistem data kebakaran lahan 

dan gedung menggunakan Sofware sublime taxt bertujuan untuk 
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pengcodinggan program yang akan di buat di antaranya 

mengunakan HTML, CSS, BOOSTRAP 4 dan PHP. 

3.1.2 Membuat databases mengunakan localhost phpmyadmin 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.2 Membuat databases menggunakan 

localhost phpmyadmin 

 

Dalam pembuatan database ini bertujuan untuk 

menyimpan data-data yang akan di inputkan ke dalam bases, 

dengan tersimpannya data kedalam databases maka data akan 

aman dan minghindari resiko kehilangan data. 

3.1.3 Membuat halaman login untuk admin 

Gambar 3.3 Membuat halaman admin 

  Dalam pembuatan halaman login ini bertujuan untuk 

admin guna untuk mengakses halaman penginputan data 
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kebakaran hutan dan gedung, halaman login hanya dapat 

digunakan oleh admin saja sebagai operator dalam pengelola 

sistem aplikasi data kebakaran hutan dan kebakaran gedung. 

3.1.4 Tampilan Sistem Aplikasi Data Kebakaran Hutan dan Gedung 

Gambar 3.4 Tampilan halaman Sistem Data 

kebakaran Huatan dan Gedung  

  Tampilan halam aplikasi sistem kebakaran hutan dan 

kebakaran gedung bertujuan untuk mempermudahkan operator 

admin untuk mengelola data-data kebakaran dan menyimpan 

data-data agar tetap aman. 

3.1.5 Membuat KOP SKPD pembelian bahan bakar minyak dan gas 

mengunakan Sofware micosoft excel 

Gambar 3.5 Membuat KOP SKPD mengunakan 

sofware excel 
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 Dalam Pembuatan KOP SKPD ini bertujuan untuk 

merekap daftar pembelian bahan bakar minyak dan gas dinas 

pemadam kebakaran selama 1 tahun, merekap data pembelian 

minyak dan gas di lakukan 1 bulan sekali guna untuk barang 

bukti pembelian minyak dan gas dinas pemadam kebakaran 

kabupaten bengkalis ke SPJ (surat penanggung jawaban) atas 

dana yang telah di berikan oleh pemerintah. 

 

3.1.6 Membuat rekap SPJ (surat penanggung jawaban) pembelian 

bahan bakar minyak dan gas mengunakan sofware excel 

 Gambar 3.6 Membuat rekap SPJ (surat penanggung jawaban ) 

  Dalam pembuatan rekap SPJ (surat penanggug jawaban) 

bertujuan untuk barang bukti pembelian minyak dan gas selama 

1 (satu) tahun sesuai anggaran dana yang di targetkan oleh dinas 

pemadam kebakaran kabupaten bengkalis yang di berikan oleh 

pemerintah. dalam membuat SPJ (surat penaggung jawaban) 

oleh pengelola nanti akan ada tim dari pusat yang akan 

mengecek dana di berikan oleh pemerintah apakah dana tersebut 

sudah di gunakan sesuai dengan target yang di usulkan oleh 

dinas pemadam kebakaran jika tidak maka akan dipertanggung 

jawabkan oleh si penggelola. 
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3.1.7 Membuat rekap pembelian suku cadang kendaraan dinas 

pemadam kebakaran kabupaten bengkalis 

Gambar 3.7 Pembelian suku cadang kendaraan dinas damkar 

 

 Dalam perekapan data pembelian suku cadang kendaraan 

dinas pemadam kebakaran kabupaten bengkalis bertujuan untuk 

mendata kendaraan-kendaraan yang melakukan service atau 

menganti suku cadang kendaraan. Perekapan data dilakukan 

selama 1 tahun guna utuk barang bukti untuk SPJ (surat 

penggung jawaban) di ahir tahun nanti. 

3.2 Target yang Diharapkan 

 Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di Dinas 

pemadam kebakaran selama 8 minggu terdapat beberapa target yang 

diharapkan, diantaranya: 

1. Bisa lebih memahami dunia kerja di bidang sistem informasi 

dan penglolaan data terkhusus bagian sistem aplikasi data 

kebakaran hutan dan kebakaran gedung. 

2. Dapat membuat data rekapa data KOP SKPD mengunakan 

sofware excel. 

3. Mengetahui bagaimana cara membuat sistem kebakaran 

hutan dan kebakaran gedung. 
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4. Mengetahui bagaimana membuat KOP SKPD, SPJ untuk 

dinas pemadam kebakaran kabupaten bengkalis. 

5. Dapat merancang Sebuah sistem kebakaran gedung dan 

kebakran hutan dinas pemadam kebakaran. 

 

3.3 Perangkat Yang Akan Digunakan 

 Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di Dinas Pemadam Kebakaran 

Kabupaten bengkalis menggunakan beberapa perangkat, baik 

perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). 

 

3.1.1 Perangkat Lunak (sofware) 

3.1.1.1 XamppV3.2.4 

Gambar 3.8 Logo Xampp V3.2.4 

Sumber : Google 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang 

mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari 

beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri 

sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. 
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 3.1.1.2 Sublime Text 

Gambar 3.9 Logo Sublime taxt 

Sumber : Google 

 Sublime Text adalah sebuah sofware editor kode 

sumber lintas platform shareware dengan antarmuka 

pemrograman aplikasi Python. Yang akan digunakan sebagai 

kodingan Sistem Aplikasi kebakaran Gedung dan Kebakaran 

Huatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis. 

  3.1.1.3 Mozila Firefox 

Gambar 4.0 Logo Mozila Firefox 

Sumber : Google 

 Mozila Firefox adalah sebuah sofware Broser yang 

akan menjalankan hasil dari program codingan yang dibuat di 

sofware Sublime Text. 

 

 

 

 



 

19 
 

  3.1.2 Perangkat Keras (Hardware) 

   3.1.2.1 Laptop 

Gambar 4.1 Laptop acer i3 

   Sumber google 

    Laptop atau sering disebut komputer mini digunakan 

sebagai perangkat untuk pembuatan program Sistem Aplikas 

Data Kebakaran Huatan dan Kebakaran Gedung Dinas 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis. 

 3.1.2.2 Mouse  

Gambar 4.2 Mouse 

Sumber google 

  Mouse digunakan untuk memepermudah dalam 

pergerakan kursor dalam pembuatan program pembuatan 

Sistem Kebakaran Huatan dan Lahan Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalis. 
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3.4 Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

 Selama melaksanaakan kerja praktek di Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalisterdapat beberapa kendala yang 

dihadapi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing di 

lokasi. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan dalam 

membuat Sistem aplikasi Data Kebakaran Hutan dan Kebakaran 

Gedung. Untuk pembutan Sistem tersebut harus mulai mencari 

informasi sendiri dan membuat sistem sendiri tampa ada bimbinggan 

dari pihak manapun, selama pembuatan sistem tersebut harus belajar 

secara otodidak dan benar benar dimulai dari awal. Tidak hanya itu 

pembuatan sistem kebakaran hutan dan gedung itu prosesnya sangat 

lama, dan harus menyelasaikan atau memperbaiki kodingan yang 

terjadi kesalahan dalam penginputan program kodingan. Tetapi tidak 

ada perbedaan yang terlalu jauh anatara program stui yang diambil 

dengan bidang kerja yang diberikan selama kerja pratek. 

 

3.5 Pemecah Masalah  

  Masalah tersebut dapat dipecahkan dengan mencari referensi 

sebanyak mungkin diinternet, dan meminta saran kepada kawan yang 

ada di luar diinstansi kerja praktek dan juga minta bantuan pada senior 

yang paham akan masalah dalam pembutan sebua Sistem Data. 

Berdasarkan referensi dari beberapa sumber maka proses pembuatan 

program Sistem Aplikasi Data Kebakaran Hutan dan Kebakaran 

Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat 

diselesaikan dengan waktu ditetapkan. 
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BAB IV 

SISTEM APLIKASI DATA KEBAKARAN 

HUTAN DAN GEDUNG DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN KABUPATEN 

BENGKALIS 

 

 4.1 Penjelasan Sistem Kebakaran Hutan dan Lahan 

 Sistem Data Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalis Merupakan Sistem yang pertamakali 

dibuat di Dinas Pemadam Kebakaran. Jalan dari sistem ini 

menginputkan data-data  yang terjadi kebakaran baik kebakaran hutan 

maupun kebakaran gedung atau permukiman penduduk. Sistem ini 

akan di olah oleh satu orang operator pemadam kebakaran yang 

nantinya akan menginput data-data kebakaran yang terjadi di 

Kabupaten Bengkalis. Di buatnya Sistem Data Kebakaran ini untuk 

mempermudahkan pihak pemadam kebakaran untuk menginputkan 

data-data dan menyimpan data-data yang pernah di input dan 

menghindari resiko kehilangan data yang akan di minta nantinya. 

 

 4.2 Tampilan Sistem Data Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 

  4.3.1 Tampilan Halam Login untuk masuk Ke Sistem Kebakaran 

 
Gambar 4.1 Halaman Login 
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 Untuk menginputkan data di website, user harus login 

agar bisa masuk ke menu home dari website ini. Disini saya 

belum meghosting website yang saya buat ini, jadi masih 

belum bisa diakses menggunakan jaringan internet. Jadi untuk 

Login Website ini, user bisa menggunakan software XAMPP 

Control Panel dengan menjalankan Apache, MySQL dan 

FileZila. Lalu menggunakan Browser, mengetikkan localhost 

di bar pencarian dan jalankan folder kita.  

  4.3.2 Halaman Home 

 

Gambar 4.2 Halaman Home 

  Halaman home ini berfungsi untuk membantu operator 

dalam memilih halaman yang ingin di inputkan data kebaran, 

disini terdapat 2  halaman data yang berbeda yaitu :  

1. Halaman Kebakaran Gedung dan Permukiman 

2. Halaman Kebakaran Hutan dan Lahan 
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  Disini terdapat halaman data kebakaran pertahun 

fungsinya untuk memisahkan halaman pertahun dengan 

halaman pertahun lainnya. Terdapat halaman dari tahun 2017 

sampai tahun 2025. 

4.3.3 Halaman Data pada tahun 2020 

 

Gambar 4.3 Halaman Data Tahun 2020 

Halaman ini adalah halaman kebakaran Gedung dan 

Permukiman pada tahun 2020, pada halaman ini operator akan 

menginputkan data-data kebakraran Gedung dan Permukiman 

di kabupaten bengkalis. Di halaman ini juga terdapat menu-

menu seperti menu tambah data, edit, hapus, pencarian dan 

menu export ke excel. 
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4.3.4 Menu Tambah Data 

 

Gambar 4.4 Halaman Tambah Data 

  Pada halaman tambah data ini operator akan 

menginputkan data-data kebakaran Gedung dan Permukiman 

seperti data Hari, Tanggal, Respon Time (waktu tanggap 

pertama kali laporan sampai tempat kejadian kebakaran), 

Kejadian, Tempat Kejadian, Penyebap, Perkiraan Kerugian, 

Kendala, Hasil, Keterangan. 

 

Gambar 4.5 Halaman Pesan Berhasil Simpan 
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  Jika data berhasil ditambahkan maka akan muncul pesan 

pemberitahuan bahwa data yang di tambahkan berhasil 

disimpan. 

4.3.5 Menu Edit 

 

Gambar 4.6 Halaman Edit 

  Pada menu edit ini, operator bisa mengedit atau 

mengubah data yang telah terinputkan. Misalkan merubah hari 

tanggal atau lainnya. Mungkin ada kesalahan saat penginputan 

data, maka datanya bisa di edit. 

 

  Jika data berhasil diedit maka akan muncul pesan 

pemberitahuan bahwa data yang diedit berhasil diubah. 

Gambar 4.7 Halaman Pesan Berhasil di Ubah 
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4.3.6 Menu Hapus 

 

Gambar 4.8 Halaman Pesan Berhasil di Hapus 

  Menu hapus ini digunakan jika operator ingin 

menghapus data Kebakaran Gedung dan Permukiman. Jika 

operator menghapus data dari sistem web ini maka data yang 

ada di database pun akan ikut terhapus tanpa bisa 

mengembalikan datanya lagi. 

4.3.7 Menu Expor ke Excel 

 

Gambar 4.9 Tampilan Expor ke Excel 
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  Di menu export ke excel ini merupak menu yang akan 

kita export data-data yang sudah di inputkan di halaman 

Kebakaran Gedung dan Permukiman pada tahun 2020. 

 

 Gambar 4.10 Tampilan Excel Yang Sudah di Expor 

  Dan ini adalah tampilan excel yang sudah di export 

melalui sistem web Kebakaran Gedung dan Permukiman 

tahun 2020. 

4.3.8 Menu Pencarian 

  

Gambar 4.11 Tampilan Menu Pencarian 

  Menu pencarian ini merupakan sebuah menu yang 

berpungsi dalam pencarian data misalnya untuk mencari data 

yang memiliki hari senin. 

4.3.9 Menu Daftar Halaman 

  

 
Gambar 4.12 Tampilan Menu Daftar Halaman 
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  Menu daftar halaman ini merupakan menu untuk 

kembali ke halaman Home. 

4.4.0 Menu Logout pada Halaman Home 

  

Gambar 4.13 Tampilan Menu Logout 

Menu logout merupakan menu yang akan kembali ke menu 

login.  

4.4.1 Halaman Kebakaran Huatan dan Lahan 

 

Gambar 4.14 Halaman Kebakaran Huatan dan Lahan 

 Halaman kebakaran Huatan dan Lahan Merupakan 

sebuah halaman yang hampir sama pada Halaman Kebakaran 

Gedung dan Permukiman, pada halaman Kebakaran Hutan dan 

Lahan terdapat perbedan pada Tabel. Tabel kebakaran Hutan 

dan Lahan terdapat Tabel Hari, Tanggal, Jam, Desa / 

Kecamatan, Titik Kordinat, Jenis Lahan / Pemilik, Perkiraan 
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Luas Kebakaran, Upaya Yang Telah Dilakukan, Hasil Yang 

Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi. 

4.4.2 Hasil Kerja 

  Sistem data Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bengkalis berhasil diselesaikan dengan waktu 1 

Bulan Lebih. Mulai dari perancagan sistem, membuat alur 

sistem, mengumpulakan data-data yang dibutuhkan, 

merancang data bases, membuat program codingan sistem, 

melakukan pengujian sistem. Hasil dari pembuatan Sistem 

Data Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Bengkalis bertujuan untuk membantu operator Dinas 

Pemadam Kebakaran untuk mempermudahkan dalam berkerja 

dalam menginputkan data-adata kebakaran agar lebih mudah 

lagi dan tersistem dan tidak menguankan lagi cara manual. 

Dengan mengiputakan data kebakaran secara sistem itu akan 

mencegah resiko kehilangan data dan juga mempermudah 

dalam pencarian data-data kebakaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam pelaksanaan kerja praktek di Dinas Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bengkalis selama dua bulan ini dari bulan Oktober sampai 

November. Dapat disimpulkan bahwa Kerja Praktek (KP) menjadi 

sarana pengimplimentasian dari ilmu yang telah kami peroleh selama 

proses perkuliahan, walaupun tidak semua ilmu yang didapatkan dapat 

kami implimentasikan ditempat Kerja Praktek (KP). Kerja Praktek 

(KP) ini juga sangat membantu kami dalam memahami arti dalam dunia 

perkerjaan. Dalam dunia perkerjaan ini juga kami di bimbing untuk 

mengenali seluk beluk dunia perkerjaan. 

 5.2 Saran 

  Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja 

Praktek tidak adanya sistem yang dapat membantu operator dalam 

menangani data-data atau surat keluar masuk kantor Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalis sehinga banyak data-data atau surat 

keluar masuk kantor yang sering hilang atau lupa menyimpan.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

https://damkar.bengkaliskab.go.id/ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+damkar 

https://www.google.com 

 

Politeknik Negeri Bengkalis (2017). Panduan Laporan Kerja Praktek (KP)  

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. 

https://damkar.bengkaliskab.go.id/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+damkar
https://www.google.com/
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