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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan mata kuliah kerja praktek agar 

mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di 

kampus di dunia pekerjaan. Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, 

setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapai 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. 

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. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dari suatu tempat dengan waktu yang cepat dan biaya yang sedikit. 

Pekembangan teknologi informasi ini telah masuk ke dalam berbagai sektor 

contahnya yaitu sektor  pemerintahan. 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka salah 

satu tugas pemerintah adalah mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi agar penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

lebih mudah didapatkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah media informasi yang 

lebih efisien, seperti halnya melalui “PEMBUATAN PORTAL BERITA 

PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK MASYARAKAT 

MENGGUNAKAN WORDPRESS” dalam hal ini akan dijadikan sebagai 

Laporan Kerja Praktek. 
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1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupateb Bengkalis 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. 

4. Untuk dapat membuat sebuah portal berita yang dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupateb Bengkalis adalah sebagai berikut : 

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  

penyampaian informasi kepada masyarakat.
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