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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di semua 

Program Studi (Prodi) di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja Praktek 

merupakan proses belajar bekerja di suatu instansi dengan tujuan mendapatkan 

pengalaman kerja dan melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang bersesuaian 

dengan kompetensi masing-masing prodi. Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah 

lulus kuliah, setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya selama 

perkuliahan. Banyak hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum 

mempunyai pengalaman kerja untuk bisa terjun di dunia pekerjaan, karena ilmu 

pengetahuan yang diperoleh di kampus akan berbeda dengan terjun langsung 

dilapangan. 

Kerja Praktek adalah penempatan seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan 

yang sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin dan 

tanggung jawab yang merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ada hubungannya dengan latar 

belakang seseorang yang melaksanakan Kerja Praktek tersebut. Maka dari itu 

mahasiswa mengerjakan Kerja Praktek di suatu instansi yaitu Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan 

salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi 

dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas 

tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 

yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. 
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Dalam memasuki era globalisasi saat ini, teknologi informasi tidak dipungkiri 

memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Teknologi informasi 

dapat mempermudah pekerjaan manusia serta memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi. Maka dari itu penulis mengajukan judul “PEMBUATAN 

WEBSITE RESMI PERANGKAT DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN 

FRAMEWORK LARAVEL”. 

 

1.2.  Tujuan 

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan selama melakukan  kerja praktek. 

3. Untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia pekerjaan. 

 

1.3. Manfaat 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Bengkalis yaitu : 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Dapat mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia pekerjaan. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus selama kerja praktek 

dilakukan. 

4. Dapat membuat dan menyelesaikan website yang berfungsi sebagai contoh dari website 

resmi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Kabupaten Bengkalis. 
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