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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek adalah salah satu bentuk kegiatan pemahaman dan pengenalan 

tentang kondisi dilapangan yang harus sedini mungkin untuk diketahui oleh semua 

Mahasiswa. Kerja Praktek dapat digunakan sebagai media komunikasi yang 

memungkinkan dilaksanakannya pertukaran informasi antara mahasiswa dan 

Lembaga perguruan tinggi serta industri maupun pemerintahan (Putra, 2014). 

Teknologi informasi merupakan sarana informasi yang sangat penting bagi 

suatu instansi dalam skala kecil, sedang ataupun besar, sehingga informasi yang 

diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan/kegiatan serta 

tujuannya dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Hal ini perlu dilakukan 

sistem komputerisasi demi mencapai dan mempermudah dalam pengumpulan, 

pengolahan dan penyampaian data – data instansi tersebut. Sehingga dalam 

penyajian informasi data dapat dilakukan secara lengkap, cepat, efisien dan akurat 

(Saputri dan Mulyono, 2019).  

Menurut Riyanto, Portal Web merupakan sebuah situs Website yang mana 

dibuat sedemikian rupa dengan kemampuan tertentu yang mana mencoba 

mengikuti selera dari para pengunjungnya. Kemampuan dari portal yang spesifik 

adalah menyediakan suatu informasi dimana dapat diakses dengan memakai 

berbagai perangkat seperti computer pribadi ataupun smartphone (Sugandi Y, dkk. 

2018). 

Pada Kerja Praktek yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Siak selama lebih kurang 4 bulan. Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Siak merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang bekerja di 

bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang 

bertugas sebagai menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan 

Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak memiliki struktur 

organisasi yang memiliki tugas dan tanggun jawabnya masing-masing, salah 

satunya yaitu Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian. Bidang ini 
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merupakan salah satu bidang yang bertugas untuk menyipkan bahan pengembangan 

dan pengelolaan Aplikasi, Infrastrukur Teknologi Informasi, membina dan 

melaksanakan tugas layanan persandian dan e-Government. 

Pelaksanaan kerja praktek pada Seksi Telekomunikasi dan Pengembangan 

Ekosistem Government salah satu sub Bidang Teknologi Informasi dan Persandian. 

Pada bidang ini, penulis mendapatkan jawab untuk memahami aplikasi Open SID 

yang bangun dan dikembangkan oleh Combine Resources Institution pada tahun 

2009. Selain itu, penulis mendapatkan tanggung jawab dalam merancang aplikasi 

Portal Desa dengan menemukan masalah yang didapatkan yaitu informasi tentang 

situs Web Desa di Kabupaten Siak, dimana pada saat ini sistem informasi situs Web 

di Kabupaten Siak tidak terdata secara lengkap atau menggunakan cara yang biasa, 

yaitu dengan mencari informasi dari media internet dengan mengakses google dan 

mencari kata kunci nama website tersebut. Hal ini bisa memnggunakan waktu yang 

lebih.  

Oleh karena itu diperlukan aplikasi Portal Web Desa Kabupaten Siak, aplikasi 

ini akan menampung semua situs Web Desa yang ada di Kabupaten Siak. Sistem 

ini dirancang untuk mempermudahkan Pemerintahan dan Masyarakat dalam 

mengunjungi Website Desa yang ada di Kabupaten Siak. Cara ini digunakan lebih 

praktis dan efesien sehingga data-data situs web sudah bisa diakses sesuai dengan 

keinginan tanpa menggunakan waktu yang lebih.  

Pada perancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

JavaScript, untuk penyimpanan data atau database menggunakan MySQL, dan 

menggunakan Framework Laravel, hasil dari perancangan tersebut akan 

menghasilkan tampilan beranda, tentang portal, portal desa, pejabat dearah dan 

hubungi kami. Selanjutnya untuk metode peracangan aplikasi ini menggunakan 

metode Waterfall.  

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kerja praktek pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Siak dengan merancang project Aplikasi Portal Desa Kabupaten Siak 

berbasis Web. Aplikasi yang dirancang merupakan tampilan front-end. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat KP 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 

a. Agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai ilmu Rekayasa Perangkat 

Lunak serta menambah wawasan kepada mahasiswa mengenai ilmu 

Rekayasa Perangkat Lunak. 

b. Agar memahami dan membiasakan diri untuk beradaptasi di lingkungan 

kerja. 

c. Agar mendapatkan pengalaman  baru dan ilmu baru di lingkungan 

pekerjaan, sehingga menjadi bekal mendapatkan pekerjaan di dunia nyata. 

Manfaat dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah : 

a. Bagi penulis, dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala permasalahan yang dihadapi, dapat menganalisa sistematika kerja 

perusahaan dalam menangani setiap proyeknya, serta menjadi bekal yang 

baik bagi penulis ketika terjun ke dunia kerja. 

b. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, dapat 

mengembang aplikasi yang telah dibangun dan bisa diterapkan di daerah 

Kabupaten Siak. 

c. Bagi Jurusan Teknik Informatika, Program Studi Rekayasa Perangkat 

Lunak, Politeknik Negeri Bengkalis agar dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan siap kerja serta sebagai media dalam 

menjalin hubungan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 

dalam rangka pengemabangan Pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

d. Bagi pembaca, laporan ini mejadi acuan dan sumber inspirasi yang 

bermanfaat untuk kemudian hari. 

 

1.4. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Output yang dihasilkan dari project selama Kerja Praktek di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak adalah merancang Front End 

aplikasi Portal Desa Kabupaten Siak. aplikasi ini digunakan untuk membantu 

masyarakat dalam mencari halaman web desa siak. aplikasi ini dapat diakses 
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menggunakan web browser. Perancangan aplikasi fornt end Portal Desa 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Javascript dengan tampilan front 

end menggunakan library free css dan menggunakan Framework Larravel 8.0 

Pada saat melakukan Kerja Praktek, penulis mendapatkan tanggung 

jawab untuk memahami aplikasi Open SID. OpenSID merupakan Sistem 

Informasi Desa yang sengaja dibuat supaya terbuka dan dan dapat 

dikembangkan Bersama-sama oleh komunitas peduli SID. Aplikasi OpenSID 

dibangun dan dikembangkan pada awalnya oleh Combine Resource Institution 

sejak tahun 2009. Pemegang hak cipta aslinya adalah Combine Resource 

Institution dan pada tahun 2016 OpenSID gratis dan bebas untuk dimanfaatkan 

dan dikembangkan oleh semua desa. Hak cipta OpenSID sekarang dipegang 

oleh Perkumpulan Desa Digital Terbuka. 
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