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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami hadiahkan kehadirat Allah 

SWT, karena berkat bimbingan dan kemudahan-Nya sehingga kami sebagai 

penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di 

MeetUp Coworking & Office Space Pekanbaru dengan baik dan tepat waktu.  

Kami menyusunan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah sebagai bukti 

terselesainya pelaksanaan Kerja Praktek dan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri 

Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP) sejak 05 Juli 2021 sampai 

05 September 2021. 

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan laporan ini sepenuhnya bisa 

selesai karena adanya banyak dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis ingin 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, kepada :  

1. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku Direktur, Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Bapak Danuri, M.Cs selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, 

Politeknik Negeri Bengkalis 

3. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Srudi D-III 

Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Desi Amirullah, M.T selaku Koordinator Kerja Praktek 

Program Studi D-III Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. 

5. Bapak Desi Amirullah, M.T selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek, 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan 

do’a dan dukungan baik secara moril maupun materil. 

7. Ibu Shiella Priscilla, selaku Managing Director of MeetUp Coworking 

& Office Space. 
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8. Ibu Ingmy Omar selaku Head of MeetUp Coworking & Office Space. 

9. Winda Oktavia selaku Employees of MeetUp Coworking & Office 

Space. 

10. Mutiara Rania Putri, Darman Yaman dan Abdi Rio Wannisa, Retno 

Astari, Desi Yustarina, Guruh Saputra Ginting, dan Roni Aldi selaku 

teman magang seperjuangan yang terus memberikan semangat, doa 

dan dukungan.  

11. Seluruh teman-teman dan kakak-kakak selaku motivator dan inspirator, 

sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik 

mungkin.  

Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) 

di MeetUp Coworking & Offoce Space, karena dengan adanya pelaksanaan Kerja 

Praktek (KP) ini penulis mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga dan 

wawasan yang lebih luas. Kesan selama pelaksaan Kerja Praktek (KP) ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dan pegangan yang sangat bermanfaat di masa yang akan 

datang terutama di dalam dunia kerja dengan lingkup yang lebih luas. 

Kami selaku penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari 

sempurna. Kami berusaha menyusun Laporan Kerja Praktek (KP) dengan sebaik-

baiknya. Jika nanti ditemukan adanya kekeliruan dalam penulisan laporan ini, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Selain itu, kami (penulis) 

berharap semoga laporan Kerja Praktek (KP) ini bisa memberikan manfaat kepada 

para pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, Aamiin. 

 

Bengkalis, 06 Oktober 2021 

 

 

ANGGI SAVHIRA 

NIM. 6103191314 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Mahasiswa merupakan generasi penerus yang pada gilirannya akan 

memiliki tanggung jawab guna mengsukseskan pembangunan nasional dan 

memajukan bangsa dan negara. Mahasiswa dituntut untuk mampu meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain dengan meningkatkan 

intelektualitas, keterampilan (skill) dan pengabdian mahasiswa melalui disiplin 

ilmu sebagai implementasi terhadap ilmu pengetahuan yang diterima di bangku 

kuliah agar mahasiswa dapat menjawab tantangan perkembangan zaman yang 

semakin pesat. 

Peran teknologi dan informasi melalui komputer disegala bidang 

membutuhkan pengamanan yang akurat, teliti dan mendetail yang menjadikan 

sebagai tuntutan dari perkembangan kebutuhan akan informasi itu sendiri. 

Pengaruh teknologi informasi begitu besar dalam berbagai kehidupan, baik secara 

individual maupun instansi atau perusahaan. Untuk itu selain mendapatkan 

berbagai teori di bangku pendidikan formal, di perlukan juga adanya pengalaman 

kerja di lapangan.  

Salah satu cara untuk menambah pengalaman kerja tersebut adalah dengan 

mengadakan Kerja Praktek di industri-industri yang berkaitan dengan bidang studi 

yang dipelajari di bangku kuliah. 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu tugas wajib bagi seluruh 

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja 

Praktek (KP) ini sebagai salah satu syarat wajib yang ditempuh di sebuah 

Perguruan Tinggi (PT) baik untuk tingkat sarjana maupun diploma. Program 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan untuk menggali potensi ilmu yang diperoleh di 

institusi pendidikan sesuai dengan latar belakang studi setiap Mahasiswa dengan 

kenyataan di dunia kerja. Kerja Praktek (KP) merupakan suatu bentuk pendidikan 

yang memadukan proses belajar akademik dengan pengalaman kerja yang 

terencana dan terbimbing. Program ini memungkinkan mahasiswa memperoleh 
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kemampuan yang praktis dengan dihadapkan pada penerapan dunia kerja yang 

mandiri, professional, dan siap memasuki dunia kerja. 

Dalam memasuki era globalisasi dimana perkembangan teknologi 

komputer dan teknologi informasi saat ini telah memasuki hampir ke seluruh 

aspek kehidupan baik pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semua 

telah menggunakan teknologi komputer sebagai media komunikasi maupun 

informasi. Sehingga para pemakai komputer meningkat sangat pesat, sehingga 

kebutuhan akan hardware dan software juga meningkat. Untuk menunjangnya 

suatu kegiatan sistem informasi maupun kegiatan yang berkompeten dengan 

bidangnya karena itulah untuk mengantisipasi hal tersebut para pengguna dan 

ilmuwan  teknologi perlu meningkatkan dan memperdalam ilmu pengetahuannya 

disamping keahlian yang telah dimiliki.  

Sebagai tempat pendidikan dan pembekalan ilmu pengetahuan, Politeknik 

Negeri Bengkalis mendidik dan mengarahkan mahasiswanya agar dapat 

mengikuti perkembangan zaman dan turut berpartisipasi dalam kemajuan 

teknologi informasi dan mampu bersaing di dunia luar. Dalam hal ini perusahaan, 

instansi, badan usaha yang lainnya baik milik pemerintah maupun swasta 

merupakan tempat atau sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat 

yang lebih difokuskan pada matakuliah Kerja Praktek (KP). 

Dalam hal ini, mahasiswa diterjunkan langsung ke sebuah perusahaan 

dimana selama melakukan Kerja Praktek (KP) mahasiswa diawasi oleh seorang 

pembimbing dari perusahaan itu sendiri dan pembimbing dari akademik yang 

membantu dan mengawasi mahasiswa apabila ada kendala yang dihadapi, serta 

pembimbing mahasiswa.  

Dalam membuat laporan ini selaku penulis melakukan Kerja Praktek (KP) 

di MeetUp Coworking & Office Space. Dimana selama melakukan Kerja Praktek 

(KP) penulis ditempatkan dibagian divisi IT, bagian ini dibentuk untuk menangani 

dan mengelola website.  

1.2 Manfaat dan Tujuan Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan Kerja  Praktek 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Kerja Praktek (KP) 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga 

secara langsung. 

b. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa agar mampu 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dibangku kuliah 

dan mempelajari detail tentang seluk-beluk standar kerja yang 

professional.  

c. Memberikan pengalaman kerja dalam dinamika lingkungan 

kerja di perusahaan, sebagai sarana untuk mempercepat 

penyesuaian diri dengan lingkungan kerja bagi peserta Kerja 

Praktek  (KP), pada saat masuk kedalam kegiatan usaha yang 

nyata, serta untuk mendapatkan informasi atas pengetahuan dan 

keterampilannya. 

d. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dan lembaga 

atau instansi pemerintah/swasta sehingga perguruan dapat lebih 

berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta 

penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.  

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan Kerja Praktek 

(KP) ini adalah sebagai berikut : 

a. Dari sisi perusahaan  

1. Mempermudah perusahaan dalam mengelola sistem 

informasi yang ada. 

2. Membina hubungan kemitraan antara perguruan tinggi 

dengan perusahaan. 

b. Dari sisi Perguruan Tinggi  

1. Meningkatkan kemampuan pengajar agar memberikan 

kuliah yang relavan dengan dunia kerja disamping mutu 

akademisnya. 
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2. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan dalam sarana dan prasarana pendidikan. 

3. Memperluas jejaring antara kampus dengan institusi 

pemerintah maupun swasta 

4. Memperoleh umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan kualitas lulusan. 

c. Dari sisi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan 

ilmu yang diperoleh di perkuliahan 

2. Meningkatkan soft skill 

3. Menggali kamampuan yang berkaitan dengan sistem 

informasi. 

4. Dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. 

5. Memberi kesempatan mencari pengalaman 

berorganisasi dalam tim kerja nyata. 

6. Dapat menggali potensi diri dan menyesuaikan dengan 

tuntutan perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1    Sejarah Singkat  

Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan berbagai perbedaan / 

keragaman dengan keunggulan yang beragam dan menjadi salah satu kota 

industri kreatif terbesar di Indonesia dengan budaya melayunya. Selain itu, 

Pekanbaru juga sedang menuju menjadi kota dengan Visi dan Misi 

menjadi Kota Pekanbaru Smartcity Madani.  

Dalam mewujudkan program Smartcity Madani, ada 6 pilar utama 

yang menjadi priorotas dalam pembangunan diantaranya yaitu : Smart 

Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Pinter), Smart People 

(Penduduk yang Pintar), Smart Economy ( Ekonomi yang Pintar), Smart 

Environment (Lingkungan yang Pintar), Smart Living (Kehidupan yang 

Pintar) dan Smart Mobility (Mobilitas yang Pintar). 

Oleh karena itu, MeetUp Coworking  & Office Space hadir sebagai 

salah satu Coworking Space pertama di Kota Pekanbaru. Coworking space 

dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “ruang kerja bersama”. 

Coworking space merupakan ruang kerja bersama dimana para pengguna 

dari Coworking Space dapat bekerja, berdiskusi, berbagi, dan melakukan 

aktifitas lainnya di satu lokasi sehingga sangat memungkinkan terjadinya 

kolaborasi atau kerjasama antar sesama pengguna Coworking Space. 

   MeetUp Coworking & Office Space berada di Jalan Todak 

nomor 18 Kelurahan Tangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. 

Grand Opening Meetup Coworking & 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. 
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  Meetup Coworking & Office Space menyediakan fasilitas seperti 

coworking area, meeting room, event space, dan dedicated desk dengan 

harga yang bervariasi. Selain itu, MeetUp Coworking & Office Space juga 

menjadi tempat kolaborasi untuk para pelaku industri kreatif seperti 

komunitas, perusahaan, pemerintah, dan pihak swasta lainnya. Konsep 

yang dihadirkan oleh Meetup Coworking & Office Space yaitu bernuansa 

kafe yang nyaman. Meetup Coworking & Office Space memiliki lokasi 

yang sangat strategis karena dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan di 

Kota Pekanbaru, serta tak jauh dari pusat pemerintahan maupun bandara. 

  Selain itu, MeetUp Coworking & Office Space juga diajak 

berkolaborasi oleh komunitas Coworking sebagai fasilitator di berbagai 

event startup. Event yang pernah dipegang oleh MeetUp Coworking & 

Office Space yaitu Diplomat Success Challenge (DSC) yaitu program dari 

Kementerian Koperasi dan UKM, Startup Weekend Indonesia (SWI) 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 

2.2.1 Misi 

Membantu mewujudkan perubahan Kota Pekanbaru.  

2.2.2 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. 

2.3  Struktur Organisasi Perusahaan  

Berikut struktur organisasi MeetUp Coworking & Office Space: 
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Gambar 2.3 Struktur perusahaan 

Gambar di atas tersebut merupakan struktur dari MeetUp Coworking & 

Office Space yang dimana setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Seperti pada jabatan Komisaris  yang dimana merupakan jabatan 

tertinggi di MeetUp Coworking & Office Space yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus  dan memberi nasihat kepada seluruh 

Direksi.  

2.4  Ruang Lingkup Perusahaan  

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 

Komisaris 

Ingmy Omar 

Managing Director 

Shiella Priscilla 

Managing Program & Hub 

Winda Oktavia 
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kerja yang berbeda dibandingkan ruangan perkantoran lainnya.  

2. Meeting Room 

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 di Kerjakan 

Kerja praktek (KP) dilaksanakan selama 3 bulan yang dilaksanakan dari 

tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 05 September 2021 di MeetUp Coworking & 

Office Space. Selama melaksanakan KP di MeetUp Coworking & Office Space 

dan ditempatkan dibagian IT adapun tugas yang diberikan, diantaranya : 

3.1.1 Membuat Website MeetUp Coworking & Office Space 

3.1.2 Membuat Website MeetUp Interior 

3.1.3 Menjadi Panitia Event  

a. Financial Planning for Millenial  

b. Roadshow Gerakan 1000 Startup Digital 

c. Audiensi Komunitas Startup 

d. DSC Weekend Pekanbaru 

3.2  Target yang diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space, adapun target yang diharapkan yaitu: 

1. Memahami dan manjalankan segala tugas selama Kerja Praktek di 

MeetUp Coworking & Office Space. 

2. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat 

waktu. 

3. Memahami tugas yang diberikan. 

4. Dapat memanfaatkan pengetahuan selama menjalankan Kerja Praktek 

dan menerapkannya . 

5. Mendapatkan pengalaman dan memahami dunia kerja. 

3.3  Perangkat yang Digunakan 
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Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space, adapun perangkat yang digunakan yaitu: 

1. Laptop 

Laptop adalah komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan 

dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan dibanyak tempat. 

Selama pelaksanaan Kerja Peraktek (KP) perangkat ini digunakan 

untuk : 

a. Membuat website menggunakan Wordpress. 

b. Input data peserta di google Spreadsheets. 

c. Mengumpulkan semua pertanyaan peserta. 

d. Membuat design poster dokumentasi event menggunakan 

Canva.com. 

e. Membuat design postingan di social media MeetUp Interior 

menggunakan Canva.com. 

f. Mengelola semua akun social media dan membuat schedule 

postingan MeetUp Interior di Creator Studio. 

 

Gambar 3.1 Laptop 

2. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh 

perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai 

perangkat lunak. Selama pelaksanaan Kerja Peraktek (KP) perangkat 

ini digunakan untuk : 
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a. Melihat tampilan website versi Android. 

b. Follow up peserta roadshow memalui grup WhatsApp. 

 

Gambar 3.2 Android 

3. Flashdisk 

Flashdisk adalah salah satu media penyimpanan data portabel 

yang dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop. 

Selama pelaksanaan Kerja Peraktek (KP) perangkat ini digunakan 

untuk : 

a. Memindahkan file dan melakukan backup data untuk website. 

 

Gambar 3.3 Flashdisk 

3.4  Data-data yang Diperlukan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space, data-data yang diperlukan yaitu pada : 

1. Website MeetUp Interior 
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Adapun data-data yang diperlukan yaitu :               

a. Tentang MeetUp Interior,dimana yang berisikan tentang maksud 

dan tujuan MeetUp Interior hadir. 

b. Setelah itu, konsep MeetUp Interior yang berisikan tentang 

bagaimana sistem pelayanan dan kerja MeetUp Interior terhadap 

client. Data-data yang lebih penting pada bagian ini yaitu tentang 

nominal harga dan sistem pembayaran. 

c. Kemudian produk MeetUp Interior, dimana produk MeetUp 

Interior memiliki dua jenis kategori yaitu interior dan eksterior, 

kemudian memiliki tingkatan lagi seperti residensial dan 

komersial. Data-data yang dimaksud berupa foto atau contoh 

perancangan bangunan, dan data-data ini juga dipergunakan 

sebagai lampiran untuk testimoni dan our gallery. 

2. Event 

Adapun data-data yang diperlukan, yaitu: 

a. Biodata lengkap peserta roadshow (nama lengkap, tempat 

tanggal lahir, alamat, instansi, dan lain-lain). 

b. Alamat E-Mail, yang gunanya untuk pengiriman sertifikat 

roadshow. 

3.5  Dokumen-dokumen atau File-file yang Dihasilkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space, file-file yang dihasilkan yaitu : 

1. Website MeetUp Interior 

2. Data – data peserta roadsow 

3. Design dokumenstasi roadshow 

4. Design postingan MeetUp Interior              

3.6  Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Tugas 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam 
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melaksanakan tugas yang diberikan yaitu kurangnya pengetahuan sehingga 

menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai, 

karena setiap tugas yang diberikan harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian 

kendala yang dihadapi yaitu perbedaan tampilan website MeetUp Interior versi 

android dan desktop. Pada tampilan Android terlihat sedikit kurang rapi, yang 

tantunya ini adalah kendala yang masih sampai saat ini belum ditemukan 

solusinya. 

3.7  Penyelesaian Masalah 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di MeetUp 

Coworking & Office Space penyelesaian masalah dari kendala-kendala yang 

dihadapi yaitu memperbanyak pengetahuan dan mencari referensi-referensi sesuai 

dengan tugas yang diberikan dan lebih banyak eksplorasi dari masalah yang 

dihadapi pada website.     
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BAB IV 

PEMBUATAN WEBSITE MEETUP INTERIOR DENGAN 

MENGGUNAKAN WORDPRESS 

4.1   Uraian Judul 

Perkembangan internet yang sangat pesat dari tahun ke tahun merupakan 

suatu hal yang harus diperhatikan. Karena sangat berdampak pada kehidupan 

sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Jumlah pengguna internet Indonesia 

terus meningkat. Berdasarkan hasil laporan terbaru Hootsuite dan We Are Social, 

pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga Januari 2021, yang 

terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.1 Pengguna internet 

Gambar diatas memperlihatakan bahwa pengguna internet di Indonesia 

mengalami kenaikan secara jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut dapat ditangkap sebagian besar pelaku bisnis sebagai sebuah peluang 

yang cukup menjanjikan untuk dapat memasarkan produk mereka melalui 

telekomunikasi secara visual melalui homepage website atau layanan world wide 

website (www). 

Website adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu 

dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Website dapat dibuka 

dengan menuliskan URL atau alamat website di browser. Kali ini perusahaan 

memilih membuat website dengan menggunakan platform Wordpress. Dimana 

https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-url/
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WordPress adalah sebuah platform berbasis PHP dan MySQL untuk membuat 

blog dan website dengan berbagai fungsionalitas. Saat ini, WordPress juga 

menjadi sistem manajemen konten (CMS) yang menaungi lebih dari 35% website 

di dunia. 

Salah satu keunggulan platform ini adalah software antarmukanya yang 

intuitif dan user-friendly. Sehingga penerapan platform ini sangat berguna bagi 

perusahaan karena setiap admin bisa dengan mudah mengakses dan mengelola 

website. 

4.2  Metode 

Pada pembuatan website MeetUp Interior 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: 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Gambar. 4.2 Tahapan metode 

1. Metode Pengumpulan Data 

1. Requirement 

2.   Design 

3.    Development 

4.     Testing 

5.     Maintenace 
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Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk website 

MeetUp Interior yang diantaranya yaitu jenis produk, spesifikasi produk, 

service yang diberikan, dan gambaran cara kerja dalam proses desain dan 

pembangunan dari perusahaan MeetUp Interior dan klien. 

2. Software Requirement Analysis 

Pada tahapan ini menganalisa kebutuhan software untuk 

pembuatan website MeetUp Interior. Adapun software pengembangan 

website yang digunakan adalah CMS (Content Manajemen System) yaitu 

menggunakan Wordpress. 

3. System and Software Design 

Pada tahapan ini dilakukan desain untuk pengembangan yang 

sebelumnya adalah Castilla Interior menjadi MeetUp Interior, 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 meetupinterior.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  Perancangan Website 

Perancangan website MeetUp Interior ini meliputi perancangan dan desain 

dengan UML (Unifield Unmodelling Language), adapun diagram yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.1 Usecase client 

Dari usecase diatas dapat dijelaskan skenario pemodelan sebagai berikut : 

a. Client masuk ke dalam homepage MeetUp Interior. 

b. Setelah masuk ke halaman website MeetUp Interior Client melihat 

sekilas tentang MeetUp Interior. 

c. Setelah itu melihat produk-produk interior yang ada di website. 

d. Setelah itu bisa melihat gambaran cara kerja dalam proses desain 

dan pembangunan antara MeetUp Interior dan client. 

e. Client bisa menghubungi admin untuk melakukan order. 

Sedangkan usecase dari sisi admin dapat dilihat pada gambar berikut: 

Client 

Masuk Halaman  

Lihat  Tentang 

MeetUp Interior 

Lihat Produk 

Lihat Proses Design 

Call Now for Order 
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Gambar 4.3.2 Usecase admin 

Adapun skenario dari usecase diatas adalah sebagai berikut:  

a. Admin melakukan login pada halaman website sebagai admin. 

b. Admin melakukan input data tentang MeetUp Interior. 

c. Admin melakukan input data produk. 

d. Admin melakukan input data tentang gambaran cara kerja dalam 

proses desain dan pembangunan antara MeetUp Interior dan client. 

e. Admin melakukan input Contact person untuk client bisa 

menguhubungi admin. 

4.4   Aktifitas Diagram 

Pada pembuatan website Meetup Interior  terdapat aktifitas diagram 

dimana gunanya untuk mendeskripsikan urutan aktifitas yang dilakukan oleh user. 

Adapaun diagram aktifitas dari website MeetUp Interior adalah sebagai berikut: 

Admin 

Login Admin 

Input Tentang 

MeetUp Interior 

Input Produk 

Input Proses Design 

Input Contact Person 
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Admin Client 

  

 

Gambar 4.4 Aktifitas diagram 

 

Login 

Login benar? 

Input tentang 

MeetUp Interior 

Input tentang 

produk 

Input tentang cara 

kerja 

Lihat tentang 

MeetUp Interior 

Lihat tentang 

produk 

Lihat tentang cara 

kerja 

Order ? 

Input contact person 
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4.5   SOP (Standard Operating Procedure) Website MeetUp Interior  

Perancangan website MeetUp Interior dengan menggunakan Wordpress 

terdapat beberapa halaman website. Dimana ketika admin ingin mengelola dan 

update website dibutuhkan sebuah SOP (Standard Operating Procedure) atau 

sebuah pedoman agar tidak terjadi kesalahan. Adapun pedoman yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketikkan link website di address bar browser 

 

Gambar 4.5.1 Halaman homepage 

2. Untuk mengubah tampilan atau menambah konten yang ada didalam 

web, maka ketik https://meetupinterior.id/wp-admin/ Maka akan tampil, 

tampilan seperti berikut 

 

Gambar 4.5.2 Halaman login 

https://meetupinterior.id/wp-admin/
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Ketikkan username: admin, dan password: Meet_up123. Maka 

akan tampil, tampilan seperti dibawah ini. 

 

Gambar 4.5.2.1 Halaman editor 

3. untuk mengganti tampilan pada home page yaitu : 

a. kalik page pada tampilan, lalu pilih dan klik home 

b. kemudian klik with elementor pada tampilan 

 

Gambar 4.5.3 Halaman elementor home page 

c. selanjutnya Anda akan berada pada halaman elementor untuk edit 

tampilan, seperti gambar berikut. 
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Gambar 4.5.3.1 halaman elementor  

d. Anda bisa klik pada bagian mana yang ingin dirubah 

e. Lalu klik update atau publish 

4. Menambahkan testimoni  

a. Klik testimonials 

b. Lalu klik add testimonial  

 

Gambar 4.5.4 Halaman elementor testimoni 

c. setelah itu, Anda akan berada pada halaman elementor seperti pada 

tampilan berikut.  



23 
 

 

Gambar 4.5.4.1 Halaman elementor testimoni 

d. Disini Anda bisa menambakan title dan caption yang akan 

ditampilkan di website MeetUp Interior 

e. Lalu, klik publish 

5. Update galerry  

a. klik photo galerry  

b. lalu klik add new 

 

Gambar 4.5.5 Halaman elementor our galerry 

c. selanjutnya Anda akan berada pada halaman elementor untuk 

update dan menambahkan galerry seperti pada gambar berikut.  
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Gambar 4.5.5.1 Halaman elementor our galerry 

d. Disini Anda bisa menambahkan title dan foto-foto yang akan akan 

publish di website MeetUp Interior  

e. Lalu, update atau publish 

6. Update products  

a. Pilih dan klik pages pada tampilan 

b. Kemudian klik products pada halaman ke 2 seperti pada tampilan 

berikut  

 

Gambar 4.5.6 Halaman elementor update products 
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c. Setelah itu akan membuka halaman elementor pada wordpress 

seperti pada gambar berikut  

 

Gambar 4.5.6.1 Halaman elementor update products 

d. Membuat pembagian pada products yaitu interior dan eksterior 

e. Selanjutnya pada laman berikut Anda bisa melakukan penambahan 

foto atau products-products yang ingin diupload pada website  

f. Anda bisa menambakan link, taks dan lain-lain dengan 

menggunakan elemen yang ada di sisi kiri pada layar 

g. Setelah selesai, update atau publish 

7. Update menu products pada Interior  

a. Pilih dan klik pages pada tampilan 

b. Kemudian klik interior pada halaman ke 1 seperti pada tampilan 

berikut  
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Gambar 4.5.7 Halaman elementor update products interior 

c. Setelah itu akan membuka halaman elementor pada wordpress 

seperti pada gambar berikut  

 

Gambar 4.5.7.1 Halaman elementor update products interior 

d. Membuat pembagian pada Interior yaitu residensial dan komersial 

e. Selanjutnya pada laman berikut Anda bisa melakukan 

penambahan foto atau products-products yang ingin diupload pada 

website  

f. Anda bisa menambakan link, taks dan lain-lain dengan 

menggunakan elemen yang ada di sisi kiri pada layar 
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g. Setelah selesai, update atau publish 

8. Update menu products pada Eksterior  

a. Pilih dan klik pages pada tampilan 

b. Kemudian klik eksterior pada halaman ke 1 seperti pada tampilan 

berikut  

 

Gambar 4.5.8 Halaman elementor update products eksterior 

c. Setelah itu akan membuka halaman elementor pada wordpress 

seperti pada gambar berikut  

 

Gambar 4.5.8.1 Halaman elementor update products eksterior 

d. Membuat pembagian pada eksterior yaitu residensial dan 

komersial. 



28 
 

e. Selanjutnya pada laman berikut Anda bisa melakukan 

penambahan foto atau products-products yang ingin diupload pada 

website. 

f. Anda bisa menambakan link, taks dan lain-lain dengan 

menggunakan elemen yang ada di sisi kiri pada layar. 

g. Setelah selesai, update atau publish. 
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BAB IV 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan 

penulis di MeetUp Coworking telah mencapai tujuan yang telah dirumuskan yaitu 

penulis telah melakukan berbagai kegiatan sesuai yang diinstruksikan dan dapat 

menyelesaikannya. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya, penulis 

mempelajari sistem manajemen dalam praktik nyata dunia kerja. Penulis 

mendapatkan berbagai pengalaman bagaimana suasana dunia kerja yang 

sesungguhnya, wawasan dan keterampilan baru yang nantinya dapat dimanfaatkan 

dalam dunia kerja. Pengalaman tersebut sebagian besar tidak didapatkan di 

bangku perkuliahan dimana dunia kerja melakukan banyak praktik dibandingkan 

teori. 

Pembuatan website MeetUp Iterior dengan wordpress telah berhasil di 

rancang, di desain, dan di buat dan dapat dijalankan sesuai dengan yang di 

inginkan. Untuk Fitur yang bisa di akses di website ini adalah home, produk yang 

terbagi menjadi dua yaitu interior dan eksterior dan kontak admin. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek 

(KP) di MeetUp Coworking & Office Space, adalah: 

1. Sebaiknya mahasiswa/i yang akan diterjunkan ke instansi untuk 

mengikuti Kerja Praktik (KP) dibekali terlebih dahulu mengenai 

pekerjaan yang akan dilakukan dalam perusahaan, sehingga 

mahasiswa/i merasa siap baik secara mental maupun fisiknya. 

2. Adanya pengantaran dan penjemputan mahasiswa/I yang akan Kerja 

Praktik (KP) walaupun bersifat daring. 

3. Diharapkan Politeknik Negeri Bengkalis dapat terus menjalin 

hubungan yang baik dengan MeetUp Coworking & Office Space. 
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4. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara 

berkala dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh 

mahasiswa, sehingga para mahasiswa yang sedang melaksanakan 

Kerja Praktek dapat bekerja dengan baik dan pelaksanaan Kerja 

Praktek pun sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak kampus. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Absensi Harian Kerja Praktek 
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Lampiran 2. Laporan Harian Kerja Praktek 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian dari Perusahaan 
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Lampiran 5. Sertifikat kerja Praktek 
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