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1. Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang  

Kerja Praktek merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa guna untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman di dunia kerja. 

Kerja Praktek ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja praktek ini 

bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman untuk menghadapi 

dunia kerja secara nyata dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi 

langsung dengan dunia industri. 

Mengingat dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak instansi atau 

perusahaan atau instansi yang menggunakan teknologi dalam memberikan 

Pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah Dinas Koperasi, UKM 

Kabupaten Bengkalis. 

Dengan adanya teknologi, instansi dipermudah dalam memberikan 

pelayanan, namun Dinas Koperasi, UKM terdapat kekurangan dalam pelayanan 

yang diberikan, salah satunya adalah dalam penyebaran informasi mengenai Dinas 

Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat. Dinas Koperasi, UKM 

sendiri memang telah menerapkan teknologi dalam penyebaran informasi melalui 

portal, namun portal tersebut adalah portal Dinas Komunikasi dan Informatika, 

dengan alur Dinas Koperasi memberikan informasi kepada Dinas Komunikasi dan 

Informatika, lalu informasi tersebut disebarkan di portal mereka. 

Peran website portal bagi instansi pemerintah telah menjadi bagian penting 

dari instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. 

Namun, pada saat ini beberapa instansi pemerintah belum dapat mewujudkan 

website portal dalam pelayanan yang diberikan, salah satunya dari instansi 

pemrintahan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis. 

Demikian pula dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, tujuan pengembangan E-

Government dalam upaya untuk memotivasi masyarakat Indonesia untuk lebih 

memanfaatkan perkembangan teknologi adalah:  

1. Pengadaan web, yaitu terbentuknya jaringan untuk transaksi dan layanan 

informasi, untuk pelayanan publik.  
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2. Interaksi yakni menjalin hubungan interaktif dengan dunia usaha  

3. Transaksi yakni membangun mekanisme dan saluran komunikasi dengan 

lembaga negara.  

4. Transformasi, yakni Membangun sistem manajemen dan alur kerja. 

Berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

diperlukannya sebuah website portal untuk Dinas Koperasi, UKM Kabupaten 

Bengkalis  untuk mewujudkan tujuan Impres No. 3 tahun 2003 juga untuk 

menghubungkan secara lansung antara Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

dan masyarakat.  

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi portal Dinas Koperasi, UKM Kab.Bengkalis 

berbasis web ini adalah sebagai berikut : 

• Website bagian public dihosting dan bisa akses melalui internet 

• Website bagian public hanya dapat berjalan dengan menggunakan browser 

pada perangkat 

• Interaksi user (public) pada pengisian form hanya saat pengisian form 

komentar & saran  

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari proyek yang dikerjakan adalah membangun bagian public 

website portal  Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan 

framework Laravel. 

Sedangkan manfaat dari proyek yang dikerjakan adalah : 

● Mahasiswa dapat menyalurkan ilmu pengetahuan baik teori/konsep dalam 

dunia kerja. 

● Dengan dibangunnya website portal bagian public ini memudahkan 

penyebaran informasi kepada masyarakat dari Dinas Koperasi, UKM 

● Dapat diterapkannya teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang di serah terimakan saat proyek selesai merupakan 

aplikasi portal Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis  berbasis website. 

Aplikasi ini memuat user (public) dan admin. User (public) memiliki wewenang 
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untuk  melihat konten dan informasi yang tersedia, serta melakukan beberapa fungsi 

lain seperti membagikan link laman, unduh file, dan mengisi form komentar dan 

saran. 
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