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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat oleh mahasiswa selama 

di bangku kuliah perlu dilakukan kerja praktek secara langsung di dunia nyata 

agar dapat merasakan dan mempleajari hal baru yang tidak diperoleh di 

perkuliahan. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengikuti salah satu kegiatan 

akademik bernama Kerja Praktek (KP) sekurang-kurangnya selama 4 minggu. 

Kegiatan praktek yang dilakukan di perusahaan, instansi atau lembaga-

lembaga selama periode tertentu. Dalam pelaksanakaanya mahasiswa dituntut 

untuk memadukan ilmu yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan 

dengan kegiatan nyata yang berada di lapangan sehingga mahasiswa tidak 

hanya terpaku pada teori. 

Kerja Praktek dilaksanakan mulai dari tanggal 05 juli hingga akhir 30 

September 2021 di MeetUp Coworking & Office Space. Setelah 

melaksanakan Kerja Praktek maka penulis mengajukan judul 

“PENGEMBANGAN WEBSITE MEETUP CO-WORKING & OFFICE 

SPACE” dalam hal ini akan dijadikan sebagai Laporan Kerja Praktek. 

 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Adapun maksud diadakannya kerja praktek ini adalah sebagai berikut :  

1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk 

diterapkan dalam lapangan kerja.  

2. Mahasiswa dapat mengenal pelaksanaan dan proses desain yang 

sebenarnya.  

3. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di 

kampus dengan praktik kerja di lapangan.  
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4. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap system kerja 

interdisiplin secara profesional.   

5. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta 

pengalaman dalam pengerjaan desain interior di masyarakat.  

6. Sedangkan bagi perusahaan tempat kerja praktek, analisis dalam 

karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi evaluasi kerja, 

sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang baik dan mengurangi 

semua kesalahan di kemudian hari.  

Kerja praktek ini juga bertujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada 

mahasiswa sebagai bekal untuk kemudian hari.  

2. Untuk menambah pengetahuan,keterampilan, dan pemahaman yang 

tidak didapat langsung dalam perkuliahan.  

3. Memperoleh pengalaman, pengamatan dan pengenalan visual secara 

langsung mengenai kondisi yang ada di lapangan.  

4. Sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan laporan untuk suatu 

penugasan.  

5. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalam 

masyarakat.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Sejarah Singkat 
 

Co-working space dalam bahasa indonesia disebut sebagai “ruang kerja 

bersama” Co-working space berarti tempat untuk orang-orang dari organisasi 

berbeda berbagi ruang untuk bekerja. Biasanya, bentuknya adlaah suatu 

ruangan terbuka ang cukup luas untuk meampung sekian banyak orang. 

Orang-orang ini bisa terdiri dari individu, komunitas, suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang bisnis, khususnya startup (bisnis rintisan). 

Sebuah Co-working space juga bisa menyediakan ruang-ruang kecil 

tersendiri atau terpisah yang disewakan bagi satu perusahaan atau sekelompok 

pekerja. Selain itu, ada juga pantry atau kantin yang menyediakan kebutuhan 

konsumsi seperti kopi dan alat-alat dapur untuk memasak. Pada co-working 

space yang berkelas ekonomi klien tinggi, dapat pula tersedia bar. Co-working 

space hadir sebagai tempat yang memungkinkan para penyewanya untuk 

berinovasi dan berkolaborasi satu sama lain. Bahkan, usaha-usaha rintisan 

seperti startup bisa mendapat investor atau bantuan pendanaan di co-working 

space ini. 

Co-working space pertama kali dikenal oleh publik umum saat ada 

kemunculan organisasi nirlaba yang bernama C-Base di tahun 1995. 

Organisasi yang terletak di Jerman ini punya tujuan untuk menggabungkan 

kerja sama di antara teknologi komputer, jaringan antar anggota 

organisasinya, serta pertemuan dengan masyarakat umum yang mengandalkan 

teknologi. Para pesertanya sering mengadakan pertemuan di sebuah lokasi 

yang awalnya lebih dikenal dengan nama Hackerspace. 

Nama Hackerspace ini lalu berubah menjadi istilah yang sekarang kita 

kenali sebagai coworking space. Istilah coworking space itu sendiri dicetuskan 

oleh Bernard Brian DeKoven pada tahun 1999. Konsep coworking space ini 

lebih tegas yaitu semua pekerja yang hadir posisinya setara, tidak mengenal 
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yang mana atasan yang mana bawahan seperti halnya kerja di kantor 

konvensional umumnya. Sifat relasi di antara orang-orangnya cenderung 

egaliter. 

Di Indonesia, konsep co-working space diterapkan pertama kali oleh anak-

anak muda dari Bandung. Mereka mendirikan Hackerspace Bandung di tahun 

2010. Pendiri utamanya bernama Yohan Totting. Co-working space ini 

dulunya berlokasi di kawasan Sukaluyu, Bandung. Satu tahun sejak 

Hackerspace Bandung berdiri, konsep serupa kemudian muncul di kota 

Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. 

Sejak saat itu, coworking space terus beertumbuh jadi banyak. 

Para pebisnis coworking space di Tanah Air juga pernah menggelar 

Konferensi Coworking Indonesia. Konferensi tersebut pertama kali 

diselenggarakan di Bali pada Februari 2016. Acara tersebut akhirnya 

melahirkan perkumpulan coworking space Indonesia.  

Coworking and Office Space kini hadir di Kota Pekanbaru. MeetUp Co-

Working & Office Space berada di Jalan Todak nomor 18 Kelurahan 

Tangerang Barat Kecamayan Marpoyan Damai. Grand Opening Meetup Co-

working and Office Space dilaksanakan pada Sabtu 19 Januari tahun 2019 

dengan dihadiri berbagai komunitas. Seperti blogger, beuty blogger, serta 

beberapa organisasi kreatif lainnya. Selain itu hadir juga Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Pekanbaru, Dr H Nur Faisal M.Pd serta Ir Asisten 

II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemko Pekanbaru, Hj Elsabrina 

MP. 

Meetup Co-working and Office Space hadir sebagai Co-working Space 

pertama di Kota Pekanbaru. Sebagai wadah kolaborasi untuk para pelaku 

industri kreatif seperti komunitas, perusahaan, pemerintah, dan pihak swasta 

lainnya. Konsep yang dihadirkan oleh Meetup Co-working and Office Space 

yaitu bernuansa kafe yang nyaman. Meetup Co-working and Office Space 

memiliki lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan pusat-pusat 

perbelanjaan di Kota Pekanbaru, serta tak jauh dari pusat pemerintahan 

maupun bandara.  
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Meetup Co-working and Office Space menyediakan fasilitas seperti co-

working area, meeting room, event space, dan dedicated desk dengan harga 

yang bervariasi. Pemesanannya juga berjenjang mulai dari harian, bulanan, 

hingga tahunan bagi calon member. Coworking area disewakan Rp50 ribu per 

orang per hari, dedicated desk dibaderol Rp1.250.000 per orang dalam 

sebulan, event space seharga Rp500 ribu per jam. Sedangkat private office 

ditawarkan Rp3,5 juta per bulan, serta meeting room dihargai Rp100 ribu per 

jam. 

Selain menyewakan tempat co-working area, meeting room, event space, 

dan dedicated desk, MeetUp Co-working & Office Space juga diajak 

berkolaborasi oleh komunitas co-working sebagai fasilitator di berbagai event 

startup. Event yang pernah dipegang oleh MeetUp Co-working & Office 

Space yaitu Diplomat Success Challenge (DSC) yaitu program dari 

Kementerian Koperasi dan UKM, Startup Weekend Indonesia yaitu program 

dari Techstars yaitu platform global untuk investasi dan inovasi dari Amerika 

Serikat yang bekerjasama dengan Indonesia, dan Gerakan Nasional 1000 

Startup Digital yaitu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo). 

 

 

 

2.2 Visi dan Misi 
 

Misi: Membantu mewujudkan perubahan.  

 

Visi: Menjadi pusat kreativitas dan kolaborasi bagi para kreator, innovator 

dan wirausahawan yang berkontribusi atas pertumbuhan komunitas dan 

ekosistem bisnis di Indonesia, khususnya di Pekanbaru. 
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2.3 Struktur Organisasi MeetUp Co-working & Office Space 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi MeetUp Co-working & Office Space 

(Sumber : meetup.co.id) 

 

2.4 Ruang Lingkup MeetUp Coworking & Office Space 

MeetUp Coworking & Office Space berada di Jalan Todak nomor 

18 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai merupakan 

wadah kolaborasi untuk para pelaku industri kreatif seperti komunitas, 

perusahaan, pemerintah, dan pihak swasta lainnya dengan cara 

menyediakan fasilitas seperti Coworking Area, Meeting Room, Event 

Space, Virtual Office, Private Office, Podcast Studio, dan Dedicated Desk. 

Berikut merupakan fasilitas yang disediakan MeetUp Coworking & Office 

Space : 

1. Coworking Area 

Coworking Area adalah ruang kerja yang disediakan untuk para 

pekerja freelance hingga perusahaan yang ingin mendapatkan suasana 

kerja yang berbeda dibandingkan ruangan perkantoran lainnya.  

2. Meeting Room 
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Meeting Room adalah ruang rapat yang disediakan oleh MeetUp 

dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan rapat. Adapun fasilitas 

yang disediakan seperti AC, Internet, Papan Tulis, Proyektor, Sound 

System dan Free Flow Coffee & Tea. 

3. Event Space 

Event Space adalah ruangan yang disewakan untuk seseorang yang 

ingin mengadakan acara dengan kapasitas melebihi 20 orang.   

4. Virtual Office 

Virtual Office adalah ruang kerja yang berlokasi di Internet, 

dimana para anggota tim dapat saling berhubungan menggunakan 

lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki lokasi “fisik”. 

5. Private Office 

Private Office adalah ruang kerja pribadi tertutup yang disediakan 

oleh MeetUp untuk perusahaan yang membutuhkan privasi dalam 

bekerja. 

6. Podcast Studio 

Podcast Studio merupakan studio yang disewakan untuk para 

konten kreator yang ingin berkarya. 

7. Dedicated Desk 

Dedicated Desk adalah ruang kantor bersama dengan konsep ruang 

tertutup dan mengedepankan privasi yang cocok untuk para pekerja 

lepas atau freelancer yang ingin bekerja di meja yang sama setiap 

harinya.  
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

 
3.1.1. Melakukan Pembelian Hosting Dan Domain  

 

 

Gambar 3.1 Melakukan Pembelian Hosting dan Domain 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

Hosting merupakan server tempat di mana semua file website 

disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet, mulai dari file 

gambar, video, script, dll. Kalau diibaratkan  rumah, seperti menyewa 

sebiah hunian yang bisa menyimpan semu perabotan. Jenis hunian yang 

disewakan juga beragam, sama seperti hosting, hosting yang disewakan 

juga bermacam-macam dan juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.. 

harga yang ditawakan pun mengikuti fasilitas yang diberikan. 

 Domain adalah alamat yang berfungsi mengatarkan pengunjung 

ke website yang diingginkan. Domain berfungsi agar browser dapat 

mengenali lokasi file website dari nama domainnya. Tidak hanya itu, 

dengan domain juga bisa untuk mengetahui informasi tentang pemilik 

domain. Mulai dari nama, alamat fisik, email dan lain-lain. Hal itu 
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dikarenakan domain memiliki informasi yang disebut dengan whois. Kita 

bisa cek domain whois untuk mengetahui informasi pemilik domain. 

 

Cara kerja domain dan hosting dapat dirangkum dalam tahapan yaitu : 

1. File website disimpan di server hosting 

2. Pengunjung mengetikkan nama domain di browser 

3. Browser akan meminta server untuk mengirim file website ke 

browser 

4. Server mengirimkan file website di browser 

5. Pengunjung dapat mengakses website 

 

3.1.2.   Mencari Template WordPress Untuk Design Website 

 

 

Gambar 3.2 Mencari template WordPress Untuk Design Website 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 

Tempalate WordPress adalah desan dari website termasuk layoutnya 

mengubah template wordpres berarti mengubah tampilan front-end 

website atau apa yang pengunjung website lihat ketika mereka mengakses 

website. Template yang dicari akan digunakan untuk website yang telah 

dibeli hosting dan domainnya.  
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3.1.3. Penginstallan  SSL Pada Website 

 

 

Gambar 3.2 Penginstallan SSL pada website 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

SSL atau Secure Socket Layer, akan melindungi website dari 

serangan orang yang tidak  bertanggun jawab. SSL akan berkerja dengan 

membuat suatu jalur terenkripsi antara website dan web browser. Sehingga 

informasi yang terdapat dalam website akan aman dari pencurian orang 

lain. Biasanya pada url suatu website yang memiliki sertifikasi SSL akan 

bertransformasi menjadi HTTPS bukan lagi HTTP.  

Cara kerjanya adalah dengan mengekripsi daa dengan proses yang 

sanat cepa, hitungannya bahkan samai permilisecond.saat komunikasi SSL 

handshake sedang berlangsung antara client dan server, sangat sulit pihak 

ketiga untuk bisa memecahkan kodde enkripsi yang sudah dibuat. 
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3.1.4 Pembuatan Website Menggunakan WordPress 

 

 

Gambar 3.3 Pembuatan Website Menggunakan WordPress 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 

WordPress merupakan sebuah aplikasi open source yang sangat 

populer digunakan sebagai mesin log. WordPress dibangun dengan bahasa 

pemrgraman  PHP dan database MySQL. WordPress juga  dirancang 

untuk memudahkan pembuatan dan pemeliharaan blog seperti penulisan, 

pengeditan, pemblukiasian posting blog dan komentar dengan fungsi 

khusus unuk memanejemen gambar, video, sindikasi web, serta moderasi 

posting dan komentar. 

 

 

3.1.5 Input Data Proyek Castilla 

 

 

Gambar 3.4 Input Data Proyek Castilla 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 
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Penginputan data castilla adalah menginputkan data-data proyek 

Castilla yang berbentuk Soft File(data dalam harddisk dan CD) dan juga 

hard file(buku hasil proyek). Data-data tersbut nantinya akan diinput 

melalui googe form, lalu akan tersusun di google spreadsheet. 

 

3.2. Target yang diharapkan 

 

Diharapkan untuk memahami pembuatan website menggunakan 

WordPress dan juga menyelesaikan pembuatan website sebelum batas waktu 

yang ditentukan 

 

3.3. Perangkat Lunak/Keras yang digunakan 

3.3.1 Perangkat lunak yang digunakan 

perangkat lunak  yang digunakan saat melakukan kerja praktek di 

MeetUp Co-woing & Office Space : 

1. WordPress 

2. Google SpreadSheet 

3. Google Form 

4. Google Drive 

 

3.3.2 Perangkat Keras 

perangkat keras (hardware) yang digunakan saat melakukan kerja praktek 

di MeetUp Co-woing & Office Space :  

1. Laptop 

2. Harddisk 

3. Scanner 
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3.4. Data – data yang diperlukan 

 

Data data yang diperlukan saat Kerja Praktek adalah : 

1. Data proyek Castilla (HardDisk, CD, Buku) 

 

3.5. Dokumen –dokumen atau File-file yang dihasilkan 

 

Dokumen yang dihasilkan saat Kerja Praktek : 

1. SOP Website MeetUp 

2. Data Proyek Castilla 

 

3.6. Kendala yang dihadapi 

 

Dikarenakan hal yang dikerjakan belum di ketahui, mahasiswa diharuskan 

untuk mempelajari terlebih dulu materi yang bersangkutan dengan perkerjaan 

yang diberikan oleh tempat kerja praktek.  
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BAB IV 

PENGEMBANGAN WEBSITE MEETUP COWORKING & 

OFFICE SPACE DENGAN WORDPRESS 

 

4.1. Uraian Judul  

Pengembangan web telah menjadi salah satu industri dengan 

pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 1995 ada kurang dari 1.000 

perusahaan pengembangan web di Amerika Serikat, tetapi pada tahun 

2005 ada lebih dari 30.000 perusahaan seperti di Amerika Serikat saja. 

Pertumbuhan industri ini didorong oleh perusahaan besar yang ingin 

menjual produk dan layanan kepada pelanggan mereka dan untuk 

mengotomatisasi bisnis alur kerja. 

Selain itu, biaya pengembangan situs web dan hosting telah 

menurun secara dramatis selama waktu ini. Daripada biaya sepuluh ribu 

dolar, seperti yang terjadi untuk website awal, satu sekarang dapat 

mengembangkan situs web sederhana untuk gratis menggunakan salah 

satu dari banyak pembangun website gratis seperti Google Sites dll, 

tergantung pada kerumitan dan jumlah konten. Perusahaan pengembangan 

situs Web yang lebih kecil sekarang mampu membuat desain web diakses 

baik perusahaan kecil dan individu lebih mendorong pertumbuhan industri 

pengembangan web. Sejauh alat pengembangan web dan platform 

prihatin, ada sistem yang tersedia untuk publik secara gratis untuk 

membantu dalam pengembangan. Sebuah contoh populer adalah 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) stack, yang biasanya dibagikan 

secara gratis. Fakta ini saja telah diwujudkan ke banyak orang di seluruh 

dunia menyiapkan situs-situs Web baru setiap hari dan dengan demikian 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan popularitas pengembangan 

web. Faktor lain telah bangkitnya mudah untuk menggunakan WYSIWYG 

web pengembangan perangkat lunak, yang paling menonjol Adobe 

Dreamweaver, Netbeans, webdev, atau Microsoft Expression Studio, 
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Adobe Flex . Menggunakan perangkat lunak tersebut, hampir setiap orang 

dapat mengembangkan halaman Web dalam hitungan menit. Pengetahuan 

tentang HyperText Markup Language ( HTML ), atau bahasa 

pemrograman lain tidak diperlukan, tetapi disarankan untuk hasil yang 

profesional. 

Generasi berikutnya dari alat pengembang web menggunakan 

pertumbuhan yang kuat di LAMP, Java Platform, Enterprise Edition dan 

teknologi Microsoft NET. teknologi untuk menyediakan Web sebagai cara 

untuk menjalankan aplikasi online. Pengembang Web sekarang membantu 

untuk memberikan aplikasi sebagai layanan Web yang secara tradisional 

hanya tersedia sebagai aplikasi pada komputer berbasis meja. 

Alih-alih menjalankan eksekusi kode pada komputer lokal, 

pengguna berinteraksi dengan aplikasi online untuk membuat konten baru. 

Hal ini telah menciptakan metode baru dalam komunikasi dan 

memungkinkan banyak kesempatan untuk desentralisasi informasi dan 

distribusi media. Pengguna sekarang dapat berinteraksi dengan aplikasi 

dari berbagai lokasi, bukannya terikat pada workstation khusus untuk 

lingkungan aplikasi mereka. 

Contoh transformasi dramatis dalam komunikasi dan perdagangan 

yang dipimpin oleh pengembangan web termasuk e-commerce. Situs 

lelang online seperti eBay telah mengubah cara konsumen mengkonsumsi 

dan pembelian barang dan jasa. Reseller online seperti Amazon.com dan 

Buy.com (di antara banyak, banyak orang lain) telah mengubah 

pengalaman belanja dan tawar-menawar berburu bagi banyak konsumen. 

Contoh lain baik komunikasi transformatif yang dipimpin oleh 

pengembangan web adalah blog . Web aplikasi seperti WordPress dan 

Movable Type telah membuat blog dengan mudah diimplementasikan 

lingkungan untuk situs Web individu. Open source sistem manajemen 

konten seperti Joomla!, Drupal, Xoops, dan TYPO3 dan perusahaan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_pengembang_web&action=edit&redlink=1
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manajemen konten sistem seperti Alfresco telah memperluas 

pengembangan web menjadi mode baru interaksi dan komunikasi. 

Selain itu, pengembangan web telah pindah ke fase baru 

komunikasi internet. Komputer situs web tidak lagi hanya alat untuk 

bekerja atau commerce, tetapi digunakan sebagian besar untuk 

komunikasi. Website seperti Facebook dan Twitter menyediakan 

pengguna platform untuk bebas berkomunikasi. Ini bentuk baru 

komunikasi web juga mengubah e-commerce melalui jumlah hits dan 

iklan online. 

 

4.2. Metode pembuatan 

Pada pembuatan website MeetUp Coworking & Office Space ini 

mengunakan System Development Life Cycle (SDLC) dengan metode 

Waterfall, yaitu suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan 

dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir kebawah (seperti air 

terjun) yang melewati fase-fase perancangan, pemodelan, implementasi, 

pengujian dan terakhir pengoperasian dan perawatan website. Adapun 

urutan tahapan metode dapat dilihat pada gambar berikut: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk 

website MeetUp Coworking & Space yang diantaranya yaitu 

jenis produk, spesifikasi produk, service yang diberikan, dan 

gambaran cara kerja serta event-event MeetUp dengan partner 

kerja. 

2. Software Requirement Analysis 

Pada tahapan ini menganalisa kebutuhan software untuk 

pembuatan website MeetUp Coworking & Office Space. 

Adapun software pengembangan website yang digunakan adalah 

CMS (Content Manajemen System) yaitu menggunakan 

Wordpress. 
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3. System and Software Design 

Pada tahapan ini dilakukan desain untuk pengembangan 

yang sebelumnya adalah MeetuUp dengan tampilan biasa 

menjadi MeetUp Coworking & Office Space dengan tampilan 

berbeda, dimana website ini mengembangkan sistem lama 

dimana pemasaran dilakukan dengan cara manual dan melalui 

media sosial, pada sistem baru pengembangan sistem 

menggunakan website. 

4. Implementation and Testing Unit 

Pada tahap ini dilakukan tahap implementasi pembuatan 

website, dimana website didesain dengan menggunakan 

Wordpress, dan didaftarkan dengan nama domain meetup.co.id 

5. Integration and Testing System 

Tahap selanjutnya dilakukan penerapan sistem dan uji coba 

perangkat lunak yang bertujuan untuk mengujinya secara 

lengkap dan untuk menemukan jika ada kesalalahan dalam 

penerapan website. 

6. Operation and Maintenance 

Terakhir adalah tahap pengoperasian website dan 

perawatan rutin yang dilakukan oleh admin, seperti penambahan 

fitur dan produk baru. 
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4.3. Pengembangan Website 

a. Halaman login  

Agar bisa masuk ke halaman login seperti dibawah ini, 

anda harus menambahkan “/wp-admin/” di tab pencarian setelah 

meetup.co.id. lalu masukkan id dan password website yang akan di 

edit. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

(Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

b. Halaman admin 

Halaman admin adalah halaman untuk mengedit dan 

mensetting website yang kita buat. Disini anda dapat 

menambahkan, mengedit, maupun mengurangi halaman atau pun 

tampilan pada website. 
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Gambar 4.2 Halaman Admin 

(Sumber : Data Olahan ) 

 

c. Halaman Konsumen  

Ini adalah tampilan umum yang ditampilkan untuk para 

pengunjung website ataupun konsumen perusahaan. Di halaman ini 

ditampilkan apa itu MeetUp, event-event yang pernah dilakukan,  

 

Gambar 4.3 Halaman Konsumen 

(Sumber : Data Olahan ) 
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 
Penulis merasakan hal baru saat melakukan kerja praktek di MeetUp 

Coworking & Office Space. Dimana tidak hanya menambah pengetahuan 

tapi juga wawasan dalam dunia kerja. Dengan bersosialisasi di tempat baru 

dengan orang baru memberikan penulis kesempatan untuk dapat memahami 

dunia kerja lebih dalam. 

 

5.2. Saran  

 
Tidak ada saran dari saya, karna menurut saya kinerja pembimbing 

maupun pengawas di tempat kerja praktek sudah sesuai dengan apa yang 

saya harapkan. 
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