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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek adalah memperkenalkan ruang lingkup dan proses 

penerapan teori atau pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Dengan 

adanya kerja praktek ini, dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk terjun ke lapangan kerja secara langsung.  

Program magang atau Kerja Praktek bertujuan agar mahasiswa dapat lebih 

memahami, beradaptasi dan menganalisis kondisi lingkungan yang ada di 

perusahaan atau organisasi, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia 

kerja. Pekerja biasanya mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi, dan mereka 

perlu memiliki lebih banyak pengalaman dalam setiap tantangan dunia kerja di 

masa depan.  

Perusahaan yaitu salah satu tempat untuk melaksanakan KP. Kerja praktek 

dilaksanakan selama 4 bulan yang dimulai dari awal januari sampai dengan 

akhir april pada perusahaan swasta di Flashcom. Flashcom menyediakan 

beberapa layanan seperti ISP, hardware, jasa pembuatan aplikasi berbasis web 

dan mobile serta jasa perbaikan software dan hardware juga sudah menjalin 

kerja sama dengan beberapa pelanggan seperti pemerintahan dan swasta. 

Flashcom memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin melakukan KP 

untuk mengaplikasikan ilmu di bangku perkuliahan dan menambah 

pengetahuan serta wawasan. Perusahaan Flashcom ini beralamat di jl. 

Wonosari  Tengah, Bengkalis.  

Pelaksanaan program kerja praktek sebenarnya dari masing-masing 

perguruan tinggi tentunya memiliki standar prosedur yang berbeda, tetapi 

tujuan dan pelaksanaannya secara keseluruhan adalah sama, yaitu agar 

mahasiswa dapat langsung memperoleh pengalaman di masyarakat dan 

industri serta mengimplementasikannya. Ilmu yang mereka peroleh dalam 

perkuliahan (Setiawan, 2016). 
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Selama proses KP dilaksanakan, penulis telah membantu beberapa 

pekerjaan sesuai yang telah diberikan oleh pembimbing pelaksana KP. 

Beberapa dari pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu membantu 

menyusun tata letak kantor kembali karena pindahnya kantor perusahaan, 

kemudian selama pelaksanaan KP juga mengerjakan project kecil untuk 

membantu perusahaan. Project kecil selama pelaksanaan KP yaitu memdesain 

beberapa tampilan banner seperti banner website desa, banner website profil, 

banner produk untuk ditampilkan pada sebuah website, memperbaiki 

hardware, dan juga membuat website sederhana untuk sebuah yayasan yang 

ada di Bengkalis. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan selama 4 bulan dimulai pada tanggal 

1 Januari 2021 dan berakhir hingga pada tanggal 1 Mei 2021. Jam operasional 

Flashcom Bengkalis dari Senin – Sabtu yaitu 08.30 – 16.30 WIB. Kerja Praktek 

dilaksanakan di kantor Flashcom Bengkalis yang beralamatkan di Jalan 

Wonosari Tengah Bengkalis. Adapun kegiatan yang dikerjakan selama 

melaksanakan Kerja Praktek adalah : 

1. Membantu membereskan beberapa properti kantor Flashcom baru 

berpindah tempat. 

2. Membantu memperbaiki printer pelanggan. 

3. Membantu membuat desain benner. 

4. Membangun web sederhana komunitas Yayasan Madani Nusantara 

Bengkalis. 

Selama melaksanakan kegiatan penulis diawasi dan dibimbing oleh pengawas 

dari instansi atau perusahaan 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan KP sebagai berikut : 

1. Melatih mahasiswa dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan 

didunia pekerjaan dengan menerapkan teori dan ilmu dalam 

perkuliahaan. 
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2. Membentuk karakter mahasiswa didalam dunia kerja yang nyata. 

3. Menambah dan menggali potensi mahasiswa untuk bekal pengalaman 

kerja mahasiswa. 

4. Melatih mahasiswa yang berkualitas dibidangnya melalui kerja 

praktek. 

Manfaat dari pelaksanaan KP : 

1. Mengetahui dan mempelajari strategi promosi yang digunakan 

perusahaan. 

Mengembangkan kualitas diri mahasiswa pada dunia kerja 

 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Output yang akan dihasilkan dari pelaksanaan KP pada perusahaan 

Flashcom adalah membuat website Yayasan Madani Nusantara Bengkalis. 

Yayasan Madani Nusantara Bengkalis atau juga bisa disebut Yayasan 

Manara Bengkalis merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di 

Bengkalis. Yayasan Manara ini juga mempunyai beberapa program, salah 

satunya Hafiz Quran. Yayasan Manara ini sebelumnya sudah bekerja sama 

dengan MUI dan mengirim beberapa santri untuk mondok di Pulau Jawa.  

 Pada saat ini, hampir semua tempat pendidikan sudah memiliki websitenya 

masing. Tetapi, Yayasan Manara belum memiliki websitenya sendiri, sehingga 

kebanyakan masyarakat belum banyak mengetahui lebih dalam mengenai 

yayasan manara ini seperti apa programnya, informasi terbaru mengenai 

yayasan manara. Diperlukannya website yang dapat memberikan informasi 

yang paling dibutuhkan seputar yayasan. Website ini dibangun sederhana 

dengan batasan masalah yaitu menampilkan profile, kontak, berita terkait pihak 

yayasan ataupun para santri yang ada di yayasan. Dengan adanya website ini 

dapat membantu masyarakat khususnya orang tua yang ini mendaftarkan 

anaknya pada yayasan manara. 


