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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kerja praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib dipenuhi 

oleh setiap mahasiswa. Kegiatan kerja praktik ini menjadi kegiatan yang sangat 

penting karena,mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja serta 

wawasan lebih luas tantang dunia kerja sehingga di harapkan mampu 

menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, dan siap untuk berkecimbung 

dalam dunia kerja baik menjadi tenaga pendidik maupun sebagai pegawai 

perusahaan, instansi atau industri yang bergerak di bidang informatika.  

Pada saat ini kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi bagi 

kantor pelayanan publik sangatlah penting. Hal dikarenakan teknologi 

informasi dapat mempercepat proses pelayanan masyarakat. 

Kantor Camat Torgamba adalah salah satu unit pelayanan publik. Selain 

untuk pelayanan admisnistrasi publik, seperti pengurusan KK (Kartu 

Keluarga), dan izin mendirikan usaha dan BPJS. Kantor Camat Torgamba juga 

lembaga yang membantu pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya, yang 

semua surat perintahnya harus di catat di buku. Proses pendataan surat yang 

masuk dan keluar dari kantor kecamatan juga masih menggunakan buku 

sebagai media informasi. Sehingga rawan terjadi kesalahan penulisan serta 

hilangnya data karena kesalahan manusia atau bencana alam. Kantor Camat 

Torgamba menginginkan pengelolaan surat lebih aman dan juga cepat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, Kantor Camat Torgamba 

membutuhkan sebuah rancangan program aplikasi yang dapat menangani 

masalah tersebut, seperti pengelolaan surat sehingga menghasilkan laporan 

pengelolaan surat yang tepat. Sehingga dapat mempercepat kinerja pegawai 

Kantor Camat Torgamba saat mencatat surat masuk dan surat keluar. 
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari KP(Kerja Praktek) yaitu: 

1. Mengimplementasikan ilmu teori yang didapat dari praktek kuliah 

lapangan. 

2. Membina hubungan yang baik antara dunia kerja dengan dunia 

pendidikan. 

3. Mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang nyata. 

4. Membuat suatu laporan berbentuk karya tulis yang dapat bermanfaat dan 

menjadi masukan bagi peningkatan management perusahaan. 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari KP(Kerja Praktek) yaitu: 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

a.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja. 

b. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam 

bekerja. 

c. Sebagai pembanding antara ilmu yang di miliki Mahasiswa dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

d. Sebagai persyaratan dalam penentuan kelulusan di bangku kuliah. 

 

1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai persyaratan mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. 

b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing. 

c. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 

terlibat. 

d. Sebagai evaluasi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

1.3.3 Bagi Instansi 

a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau 

perguruan tinggi. 

b. Dapat membantu meringankan tugas –tugas karyawan. 
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