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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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BAB 2  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 

2.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis  merupakan salah 

satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, No. 03, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis. 

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai mana diatur 

dalam pasal Pasal 3 Nomor 12 diantaranya : 

1. Penetapan Kejibakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi 

Kepala Daerah; 

3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta 

menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya 

aparatur pegawai dalam lingkup dinas; 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan 

6. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Bengkalis  memiliki  Visi  

dan  Misi  Sebagai Berikut : 
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2.2.1 Visi 

Terwujudnya administrasi yang tertib, akurat dan dinamis melalui peningkatan 

pelayanan dan tenaga sdm yang profesional 

2.2.2 Misi 

1. Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dan dinamis. 

2. Menwujudkan database kependudukan yang berkualitas 

3. Mewujudkan Sistem manajemen dan pemerintahan yang baik 

2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Adapun susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : 

1. Seksi Identitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk ; dan 

3. Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

1. Seksi Kelahiran; 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan  

3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan Terdiri dari : 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan 

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari : 

1. Seksi Kerja Sama; 
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2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan  

3. Seksi Inovasi Pelayanan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 
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2.4 Ruang Lingkup Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Berikut adalah Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis : 

1. Kepala  

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan 

dan pencatatan sipil Kepala dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan 

visi misi Kepala Daerah; 

c. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta 

menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur pegawai dalam lingkups Dinas; 

e. Penyelenggaraan urusan penataausahaan Dinas; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas–tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi 

pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian. Sekretarait dalam pelaksanaan 

tugasnya memiliki fungsi : 

a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

c. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset; 

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional 

dibidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi Identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, dan pendataan penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Perumusan kebijakan teknik pendaftaran penduduk; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelakasanaan pendaftaran penduduk; 

h. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan 

kosultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

i. Pelaksanaan inventarisasi data-data penduduk secara terus menerus; 

j. Pelaksanaan pimpinan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta 

mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas; 

k. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan 

bimbingan teknis; 

l. Pemberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusuan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 
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a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatn sipil; 

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan 

sipil; 

d. Pelaksanaan penerbitan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. Pelaksanaan  pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 

h. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

i. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; dan 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 

fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksakan 

pembinaan  dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, mengolah data 

serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan 

komunikasi; 

b. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta 

pemutrakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK; 

c. Pengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi 

Kependudukan; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan mengembangan jaringan komunikasi data; 

e. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan 

jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; 
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f. Pemeliharaan dan perawatan perangkat SIAK; 

g. Penyediaan dan mendesiminasi informasi kependudukan; 

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

i. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

j. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data 

dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pemanfataan data dan dokumen kependudukan, 

kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependuduka, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

e. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

f. Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

g. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

h. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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BAB 3  

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1  Uraian Tugas yang Dikerjakan 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 02 November 2020 sampai 

dengan tanggal 30 Desember 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis. Selama pelaksanaan KP adapun tugas yang diberikan, diantaranya: 

3.1.1 Administrasi perkantoran 

Di dunia perkantoran tidak lepas dengan adanya tugas administrasi yang berfungsi 

sebagai memberikan informasi layanan dan melaksanakan kegiatan secara efektif untuk 

memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Untuk itu melakukan pekerjaan 

administrasi sangatlah penting bagi dunia perkantoran contohnya sebagai berikut: 

1. Pembuatan surat 

Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau 

komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain dengan cara saling mengirim surat. 

Jenis persuratan  yang dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis adalah surat keluar, surat masuk, surat undangan, laporan 

perjalanan dinas,dan lain sebagainya. 

 

Gambar 3.1 Surat laporan perjalanan dinas 
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2. Fotocopy dan mencetak dokumen kantor 

Membuat salinan dan mencetak dokumen sering dilakukan  pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis hal ini dilakukan untuk 

dijadikan nya arsipan dan hal lainnya. 

 

Gambar 3.2 Mencetak dokumen pks dan juknis 

3. Pengantaran surat  

Surat-menyurat merupakan kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau 

oleh organisasi. Untuk itu tugas sebagai pengiriman surat sangat sering dilakukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 

3.1.2 Perekapan dan pendataan kelompok komunitas adat terpencil 

Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah 

kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 

dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Di kabupaten 

bengkalis banyak sekali kelompok adat terpencil yang semakin bertambah jumlah 

populasinya, sehinga diperlukan pendataan dan perakapan data kelompok tersebut. 

    

Gambar 3.3 Perekapan dan pendataan data KAT 
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3.1.3 Penulisan  daftar nama kia yang sudah dicetak 

 KIA atau Kartu Identitas Anak merupakan bukti identitas resmi untuk anak 

dibawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya. Pada 

saat KIA selesai dicetak maka identitas dari kartu tersebut harus ditulis di dalam daftar, 

hal ini berfungsi sebagai bukti percetakan. 

 

Gambar 3.4 Penulisan nama KIA 

3.1.4 Membuat design template untuk instagram 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menggunakan sosial media 

instagram sebagai sarana promosi dan penyampaian informasi untuk masyarakat. Agar 

informasi yang diberikan terlihat menarik dan efesien maka dibuatlah desain template. 

3.1.5 Membuat portal berita penyampaian informasi untuk masyarakat menggunakan 

wordpress 

Website berita atau situs portal berita adalah website yang memuat konten berita 

dan informasi terkini dari bermacam kategori peristiwa, biasanya website berita disebut 

juga website portal, artinya segala bentuk informasi terbaru dan terkini bisa dapatkan 

melalui website kategori ini. 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan form  beranda  
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3.2  Target Yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang terhitung selama 8  minggu terdapat beberapa 

target yang ingin dicapai, diantaranya : 

1. Bisa lebih memahami dunia kerja di bidang Pemerintahan terkhususnya bagian 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan di tempat  

melakukan kerja praktek. 

3. Menambah pengetahuan dan skill selama melakukan kerja praktek 

4. Dapat menciptakan ide atau inovasi baru untuk mengembangkan layanan  yang ada di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 

3.3  Perangkat yang Digunakan 

Selama pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis ada beberapa perangkat yang digunakan, baik perangkat lunak 

(software) maupun perangkat keras (hardware). 

3.3.1 Perangkat lunak (Software) 

1. Microsoft office 

a. Microsoft Word 2013 digunakan untuk membuat surat – surat resmi dan yang 

lainnya. 

b. Microsoft Office Excel 2013 digunakan untuk melakukan perekapan dan 

penghitungan data kamunitas adat terpencil (KAT) 

c. Microsoft Power Point 2013 digunakan untuk membuka dokumen presentasi. 

2. Adobe photoshop Cs6 

Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems 

yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Adobe 

Photoshop digunakan dalam proses pembuatan tamplate instagram. 

 

Gambar 3.6 Logo adobe photoshopcs6 
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3. Mozilla firefox 

Mozilla Firefox digunakan untuk membuka web brosur dan juga digunakan 

untuk membuat portal berita menggunakan salah satu aplikasi open source 

Wordpress. 

3.3.2 Perangkat keras (Hardware) 

1. Laptop 

Laptop atau sering disebut komputer mini digunakan untuk mempermudah 

pekerjaaan dalam dunia perkantoran agar lebih efektif dan efisien . 

 

Gambar 3.7 Laptop  

2. Mouse 

Mouse digunakan untuk memepermudah dalam pergerakan kursor. 

 

Gambar 3.8 Mouse 

3. Printer Epson L5190 

Printer Epson L5190 digunakan untuk melakukan pengcopyan dan  pencetakan 

dokumen kantor. 

 

Gambar 3.9 Printer epson L5190 
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4. Flashdisk 

 Flashdisk digunakan untuk penyalinan atau pembackupan data. 

 

Gambar 3.10 Flashdisk 

3.4   Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

 Selama melaksanakan kerja praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh pembimbing di lapangan. Kendala yang dihadapi ialah : 

1. kurangnya printer yang ada di dalam ruangan sehingga pada saat ingin mencetak atau 

menduplikat dokumen harus menunggu yang lain selesai menggunakannya.  

2. Tidak adanya website resmi disdukcapil bengkalis yang dapat digunakan sebagai 

portal berita penyampaian informasi untuk masyarakat. 

3.5  Pemecahan Masalah 

 Adapun pemecahan masalah yang dilakukan selama kerja praktek adalah : 

1. Pergi ke tempat bidang lain untuk melakukan percetakan dan penduplikatan dokumen. 

2. Membuat website portal berita penyampaian informasi untuk masyarakat 

menggunakan wordpress. 
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BAB 4  

PEMBUATAN PORTAL BERITA PENYAMPAIAN INFORMASI 

UNTUK MASYARAKAT MENGGUNAKAN WORDPRESS 

4.1  Uraian Judul 

Judul ini saya ambil dikarenakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki website resmi yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu saya mengajukan  

pembuatan portal berita ini kepada Pembimbing Lapangan dan langsung disetujui. 

Website portal berita ini menjelaskan tentang berita-berita yang terbaru di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Website ini terdiri dari dua 

jenis halaman, yaitu halaman FrontEnd dan halaman BackEnd. Halaman FrontEnd 

merupakan halaman yang dapat diakses oleh siapapun pengguna Internet. Sedangkan 

halaman BackEnd merupakan halaman yang dapat diakses oleh Administrator. Disamping 

itu, administrator terlebih dahulu melakukan proses login dengan memasukkan username 

dan password untuk dapat mengaksesnya. Admin ini bertugas untuk mengelola website 

dan mengelola berita. 

4.2  Perancangan Portal Berita Penyampaian Informasi Untuk Masyarakat 

Menggunakan Wordpress 

Adapun tahap melakukan pembuatan portal berita ini adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Pembuatan akun wordpress 

Untuk membuat sebuah portal berita menggunakan website wordpress, hal yang 

harus dilakukan pertama sekali adalah pembuatan akun wordpress di situs 

http://wordpress.com. Hal ini bertujuan agar portal berita yang akan dibuat  bisa diakses 

secara online dan gratis. 

http://wordpress.com/
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Gambar 4.1 Tampilan depan situs resmi website wordpress 

Pembuatan akun ini hanya membutuhkan sebuah e-mail,nama pengguna dan kata 

sandi. Setelah selesai memasukan data tersebut maka klik tombol buat akun anda 

kemudian hanya tinggal melakukan konfirmasi akun dari pesan email yang didapatkan. 

 

Gambar 4.2 Pembuatan akun wordpress 

4.2.2 Mengatur tampilan depan website 

Setelah bisa masuk ke website dengan menggunakan akun yang telah dibuat 

sebelumnya, maka akan ditampilankan form beranda saya atau dashboard seperti berikut 

ini 
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Gambar 4.3 Halaman beranda saya atau dashboard 

Tampilan sangat penting bagi website karena hal ini akan menarik pembaca untuk 

masuk ke situs website yang telah dibaut. Tampilan website harus sesuai dengan topik. 

Untuk mengubah tampilan depan website dapat mengklik Desain  Situs > Tema. Disini 

dapat memilih dan melihat koleksi tema wordpress secara gratis sesuai keinginan. Pada 

pembuatan portal berita ini digunakan tema Hever karena dirasakan lebih cocok sebagai 

tampilan untuk penyampaian berita. 

 

Gambar 4.4 Pemilihan tema 

4.2.3  Mengatur tampilan halaman 

Tampilan Halaman berfungsi menampilkan satu halaman, dan biasanya dijadikan 

menu-menu di tampilan frontend (halaman depan) website.Fitur ini bersifat statis artinya 

hanya memilik satu halaman berdiri sendiri yang tidak banyak memiliki hubungan Lewat 

fitur Halaman inilah admin bisa menambahkan deskripsi Kontak, Tentang, dan Beranda. 



19 
 

 

Gambar  4.5 Fitur halaman pada beranda saya 

 

Gambar 4.6 Tampilan halaman pada frondend 

1. Menambahkan kontak 

Halaman kontak memiliki fungsi agar lebih memudahkan komunikasi anatara 

pengunjung website dengan pemilik website secara langsung. Dengan adanya 

halaman kontak  ini juga bisa mengurangi email-email spam yang tidak teralu 

penting. 

 

Gambar 4.7 Menambahkan halaman kontak pada backend 



20 
 

 

Gambar 4.8 Tampilan kontak pada frondend 

2. Menambahkan tentang 

Halaman Tentang ini berfungsi sebagai pendeskripsian tujuan, pengenalan 

dan manfaat dari website yang telah dibuat 

 

Gambar 4.9 Menambahkan halaman tentang pada backend 
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Gambar 4.10 Tampilan halaman tentang pada frondend 

3. Menambahkan beranda 

Halaman Beranda memiliki fungsi sebagai tampilan awal dari sebuah website 

artinya pada saat pengguna masuk ke situs pdinopel.wordpress.com  maka 

tampilan inilah yang muncul pertama. Disini admin bisa mengubah background, 

gambar, teks dan bahkan menambah keterangan lainnya. 

 

Gambar 4.11 Menambahkan halaman beranda pada backend 
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Gambar 4.12 Tampilan halaman beranda pada frondend 

4.2.4 Memasukan berita atau artikel 

Menulis berita atau artikel di wordpress adalah hal yang mudah akan tetapi 

diperlukan pemahaman menu yang digunakanan pada saat melakukukan penulisan. Pos 

adalah tempat kumpulan berita atau artikel yang akan di tampilkan berurutan secara 

kronologi berdasarkan waktu dan tanggal artikel di terbitkan, urutanya di mulai dari 

tanggal yang terbaru hingga terakhir pada halaman utama. Sedangkan artikel yang sudah 

cukup lama akan secara otomatis bisa di kelompokan menjadi arsip yang di kelompokan 

per bulan dan per tahun. 
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Gambar 4.13 Tampilan halaman pos pada backend 

Berita atau Artikel yang di terbitkan di menu Pos akan memunculkan nama 

penulisnya, kapan artikel itu di tulis, artikel tersebut masuk dalam kategori apa, dan 

pembaca juga bisa memberikan komentar diskusi. Untuk membuat berita baru 

menggunakan wordpress dapat menekan tombol Tambah pos baru pada halaman pos. 

Kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 

Gambar 4.14 Penulisan berita atau artikel 
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Penjelasan gambar di atas: 

1. Title/Judul tempat menuliskan judul berita atau artikel. 

2. Block tempat menuliskan isi berita atau artikel, block ini bukan hanya untuk 

tulisan saja akan tetapi juga bisa memasukan gambar, video dan yang lainya per 

block. 

3. Menu Atas ada beberapa fungsi dari menu ini,yaitu : 

 Tambah Block dengan cara menekan tombol tambah.  Ada banyak daftar 

block yang tersedia mulai dari Judul, Paragraph, Daftar List, Gambar, 

Video Youtube. 

 Undo / Redo sama seperti fitur undo di aplikasi lainnya. 

 Kembali ke halaman pos dengan cara menekan gambar logo W (logo 

wordpress). 

4. Menu Kanan memuat semua settingan: 

 Pos memuat settingan tentang halaman 

 Block memuat settingan per block berdasarkan bergantung block yang di 

pilih pada nomor 2. 

 Publish untuk menerbitkan artikel. 

4.3 Hasil Kerja 

Portal berita penyampaian informasi untuk masyarakat ini berhasil dibuat tapat pada 

waktu nya. Mulai dari pembuatan akun, mengatur tampilan website,hinga mengisi berita 

atau artikel. Hasil dari pembuatan website ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui 

informasi kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis. Portal berita ini juga sudah selesai dikerjakan dan sudah diterima oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu bentuk 

media layanan masyarakat. Berikut beberapa hasil berita yang sudah di buat 
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Gambar 4.15 Tampilan judul berita 
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Gambar 4.16 Tampilan isi berita 

 

Gambar 5.17 Berita yang diterbitkan lainnya 
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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa website ini digunakan untuk 

penyampaian informasi berita-berita terbaru yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Website ini sudah di upload di 

http://pdinopel.wordpress.com sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah. 

Website ini juga dapat menjadi sarana informasi bagi penggunanya, terutama bagi 

masyarakat kabupaten bengkalis. Dengan infomasi ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan juga dapat mempermudah pengguna untuk mencari berita terbaru.  

Selain bermanfaat sebagai  sarana pengimplimentasian dari ilmu yang telah 

didapatkan selama proses perkuliahan, pelaksanaan kerja praktik ini juga dapat 

menambahkan pengetahuan, keahlian dan  pengalaman bagi mahasiswa untuk dapat 

membantu  memahami dunia kerja sebenarnya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek dan tugas 

yang diberikan adalah  website portal berita yang telah dibuat ini masih dapat 

dikembangkan atau dimodifikasi lebih lanjut. Pada website ini masih menggunakan 

hostingan gratis yang disediakan oleh wordpress sehingga berita yang telah di upload sulit 

ditemukan di internet untuk itu sebaiknya website ini mengunakan hosting berbayar 

sehingga mempermudah pengguna dalam mencari berita yang telah dibuat.Selain itu  

pengembang juga dapat mengembangkan dengan menambah fitur untuk informasi yang 

lebih akurat dan memudahkan akses lebih cepat. Disamping itu, design website ini kurang 

menarik. Pengembang dapat mengembangkannya agar lebih menarik. Selain itu, 

pengembang dapat menambahkan plugin sosial media seperti facebook, twitter dan lain–

lain agar informasinya tersebar lebih luas.

 

 

http://pdinopel.wordpress.com/
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     (Memasukan data perjalanan dinas)       (Menulis daftar nama KIA) 

(Membuat surat laporan perjalanan dinas)      (Membuat portal berita) 

            (pelepasan mahasiswa magang) 

(Menyusun data KAT)                        (Foto bersama kabid dan kasi bidang pdip) 


	Cover
	Lembar Pengesahan
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	BAB 1
PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Tujuan Kerja Praktek
	1.3 Manfaat Kerja Praktek

	BAB 2  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 
	2.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten
Bengkalis
	2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
	2.2.1 Visi 
	2.2.2 Misi 

	2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten
Bengkalis
	2.4 Ruang Lingkup Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten
Bengkalis

	BAB 3 
BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 
	3.1  Uraian Tugas yang Dikerjakan
	3.1.1 Administrasi perkantoran
	3.1.2 Perekapan dan pendataan kelompok komunitas adat terpencil
	3.1.3 Penulisan  daftar nama kia yang sudah dicetak
	3.1.4 Membuat design template untuk instagram
	3.1.5 Membuat portal berita penyampaian informasi untuk masyarakat menggunakan
wordpress

	3.2  Target Yang Diharapkan
	3.3  Perangkat yang Digunakan
	3.3.1 Perangkat lunak (Software)
	3.3.2 Perangkat keras (Hardware)

	3.4   Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktek
	3.5  Pemecahan Masalah

	BAB 4 
PEMBUATAN PORTAL BERITA PENYAMPAIAN INFORMASI 
UNTUK MASYARAKAT MENGGUNAKAN WORDPRESS 
	4.1  Uraian Judul
	4.2  Perancangan Portal Berita Penyampaian Informasi Untuk Masyarakat
Menggunakan Wordpress
	4.2.1 Pembuatan akun wordpress
	4.2.2 Mengatur tampilan depan website
	4.2.3  Mengatur tampilan halaman
	4.2.4 Memasukan berita atau artikel

	4.3 Hasil Kerja

	BAB V PENUTUP 
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA 
	Lampiran 1. Absensi
	Lampiran 2. Kegiatan Harian
	Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek
	Lampiran 4. Nilai 
	Lampiran 5. Sertifikat 
	Lampiran 6. Dokumentasi

