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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan surat-menyurat merupakan kegiatan operasional rutin yang 

dilakukan oleh setiap personal dalam suatu organisasi atau perkantoran. Djanewai 

dalam Rahardi (2008: 16) menjelaskan bahwa, surat dapat dianggap sebagai otak 

tata usaha dalam suatu instansi karena kegiatan pengurusan surat merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting. Penyusunan surat sebagai salah satu pekerjaan di 

suatu instansi, terikat erat dengan pekerjaan–pekerjaan lainnya. Surat – menyurat 

tidak dapat berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan banyak jenis kegiatan 

lain yang terdapat dalam suatu instansi.  

Saat ini kegiatan surat – menyurat di PT. GARAM (Persero) Gresik – 

Segoromadu sudah berjalan dengan baik walaupun masih dilakukan secara 

manual dalam bentuk dokumen fisik atau kertas surat. Dalam pengarsipannya pun 

juga dilakukan secara manual oleh petugas – petugas tertentu dengan mencatatnya 

dalam sebuah buku arsip surat.  

Sistem pengarsipan yang berjalan saat ini dapat dikatakan masih kurang 

efisien dan efektif karena data surat masuk dan surat keluar sering tidak sesuai 

dengan data surat masuk dan surat keluar, dan semua proses masih dilakukan 

secara manual. Sehingga perlu adanya pembuatan sistem informasi pengarsipan 

surat masuk dan keluar berbasis website. Adapun website ini menggunakan 

framework codeigniter, karna framework codeigniter ini cepat dan lebih efisien 

dalam performa dan memiliki konfigurasi yang sederhana. Untuk hal tampilan 

pada web ini menggunakan framework css bootsrap agar tampilan dari website 

menjadi lebih menarik dan responsive. 

Sistem informasi pengarsipan surat masuk dan keluar berbasis 

website menggunakan framework codeigniter dan bootstrap di PT. GARAM 

(Persero) Gresik - Segoromadu ini diharapkan dapat membantu petugas – 

petugas dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar agar lebih efisien dan 

lebih efektif.  
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah : 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit 

bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL.  

b. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

(gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku 

kuliah.  

c. Mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan Khusus kegiatan Praktik Lapangan Lapang (PKL) ini adalah :  

a. Membantu mahasiswa memahami arti bekerja, beradaptasi dan 

berkompetisi dengan bekerja maksimal serta membantu mahasiswa 

dalam memahami etika, tata tertib, dan variasi lokasi kerja. 

b. Memberikan latihan kepada mahasiswa untuk sikap siap mental dalam 

menghadapi tantangan dunia nyata pada lingkungan kerja. 

c. Menyiapkan mahasiswa agar mampu memilih karir dalam era 

globalisasi. 

d. Menambah wawasan dan keahlian siswa yang tidak diperoleh di 

lingkungan sekolah. 

e. Mengasah keterampilan yang diberikan di perguruan tinggi. 

f. Meningkatkan kecakapan mandiri dalam bekerja serta percaya diri 

dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam dunia usaha. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

a. Manfaat bagi Mahasiswa 

1) Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

2) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri 

dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

3) Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang. 

4) Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 

yang di didik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di 

lingkungan kerjanya. 

 

b. Manfaat bagi Kampus 

1) Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, sehingga 

dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tenga kerja yang kompeten 

dalam bidangnya. 

2) Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Program Studi 

Manajemen Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik 

Negeri Jember kepada PT. GARAM (Persero) yang membutuhkan 

lulusan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. 

 

c. Manfaat bagi Instansi atau Perusahaan Yang Bersangkutan. 

1) Sebagai sarana kerjasama antara perusahaan dengan Jurusan 

Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember di masa yang akan 

datang. 

2) Membantu PT.GARAM (Persero) dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada pada bidang teknologi informasi. 

3) Meningkatkan citra dan kualitas perusahaan serta untuk membantu 

perusahaan mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi Kerja 

 Lokasi kegiatan praktek kerja lapang adalah pada PT. GARAM (Persero) 

Gresik - Segoromadu yang berada di Jl. Kapten Darmo Sugondo No.234, 

Karangkering, Tenggulunan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

61123. Berikut merupakan peta lokasi pelaksanaan Praktek Kerja lapang (PKL). 

 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi PT. GARAM (Persero) Gresik – Segoromadu  

 

1.3.2 Jadwal Kerja 

 Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 3 September 

2019 sampai tanggal 3 Maret 2020. PKL dilakukan pada hari kerja kantor yaitu 

setiap hari Senin sampai hari Jum’at mulai pukul 07.00 WIB - 16.30 WIB dan 

ditambah hari Sabtu mulai pukul 07.00 – 12.30. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 Metode yang dilaksanakan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan 

pada PT. GARAM (Persero) ini sebagai berikut :  

a. Wawancara  

 Penulis melakukan tanya jawab dengan Bapak Moh. Taufan Buchori. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data-data penelitian. 
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b. Observasi 

Kegiatan observasi video-video infografis dilakukan dengan tujuan 

memperoleh referensi yang akan bermanfaat dalam penelitian. 

c. Studi pustaka  

Kegitan untuk mencari referensi dan literatur tentang proyek proyek aplikasi 

penjadwalan kegiatan.  

d. Dokumentasi  

Kegiatan sehari-hari di tempat PKL (Praktek Kerja Lapang) dengan mengisi 

Buku Kerja. 


