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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pemikiran KP 

PKL (Praktek Kerja Lapangan) atau KP (Kerja Praktek) adalah suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja di dunia kerja, 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Dalam hal ini 

ada dua belah pihak yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lapangan kerja 

(industri/perusahaan/instansi tertentu) yang secara bersama-sama 

menyelengarakan suatu program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah 

pihak ini, secara sungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab dari tahap 

perencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai tahap penilaian dan 

penentuan kelulusan peserta didik, serta upaya pemasaran tamatannya. 

(Wardiman, 1998). 

PT. Cloud Hosting Indonesia (IDCloudHost) merupakan salah satu Web 

Hosting Provider yang ada di Indonesia dengan menawarkan layanan seperti 

pendaftaran Domain, Cloud Hosting, Server (VPS & Dedicated Server), Reseller 

Domain & Hosting, dan beberapa layanan lainnya. Data center IDCloudHost 

berada dibeberapa lokasi di Indonesia seperti IDC Duren Tiga, Cyber 1 dan 2. 

Selain itu juga terdapat dibeberapa negara seperti di Singapura, Inggris, 

Hongkong, dan Jepang. Saat ini sudah ada lebih +60.000 client yang 

menggunakan layanan IDCloudHost dan mendapatkan kepercayaan dari 

perusahaan besar seperti Telkomsel, Telkom, Universitas Telkom, ITS Surabaya, 

beberapa kementrian republik Indonesia, dan lainnya yang menggunakan fasilitas 

dari IDCloudHost. Tidak hanya itu, IDCloudHost berkomitmen menjadi salah 

satu Web Hosting murah dan terbaik di Indonesia dengan terdaftar sebagai salah 

satu registrar di PANDI sebagai salah satu pengelola nama domain di Indonesia. 

Saat ini sudah ada lebih dari +200.000 client yang bergabung menggunakan 
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layanan IDCloudHost sebagai solusi tepat untuk website dan aplikasi bagi para 

Startup, Bisnis Online, UMKM, Freelance, Perusahaan, dan lainnya. Dengan 

banyaknya keunggulan yang dimiliki IDCloudHost ini menjadi alasan bagi 

penulis untuk memilih IDCloudHost sebagai tempat pelaksanaan KP yang tepat. 

Tidak semua orang itu bisa membuat website, karena IDCloudHost adalah 

web hosting provider jadi banyak pelanggan dari IDCloudHost yang tidak bisa 

membuat website itu sendiri, karena hal ini banyak pelanggan yang berpikir 2 kali 

untuk melakukan hosting di IDCloudHost dan ini dapat merugikan IDCloudHost 

itu sendiri. Oleh karena itu muncul sebuah ide untuk menyediakan jasa pembuatan 

website dan hostingnya dengan menggunakan CMS Wordpress. Program ini akan 

membuatkan website yang sesuai dengan kebutuhan user dan akan menyediakan 

hosting sesuai dengan paket yang dipilih. Untuk menyebarkan luaskan informasi 

ini, maka dibutuhkan marketing yang lumayan menarik agar dapat menarik 

pelanggan supaya berlangganan di IDCloudHost. Dibuatlah sebuah website yang 

dapat menyediakan informasi tentang promo-promo yang ada di IDCloudHost ini.  

 

1.2. Tujuan dan Manfaat KP 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Menyelesaikan salah satu syarat wisuda yaitu Kerja Praktek (KP). 

2. Membangun relasi atau hubungan yang dapat menjadi jembatan dalam 

menuju kesuksesan. 

3. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

2. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja 

secara nyata. 
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3. Menambahkan wawasan pada mahasiswa Kerja Praktek tentang 

bagaimana proses dalam sebuah perusahaan dan mengetahui 

pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

4. Memahami kemampuan dan kualitas kerja yang ada pada diri masing-

masing dalam dunia kerja. 

 

1.3. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Output yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan selama kerja praktek 

di IDCloudHost adalah website sekolah yang dikerjakan menggunakan CMS 

Wordpress dan juga front-end website IDCloudHost yang digunakan untuk 

menyediakan informasi mengenai IDCloudHost dan promo-promo yang ada. 

Website ini dapat diakses dengan mudah dan menggunakan tampilan yang 

menarik.  
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