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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

Kerja Praktek (KP) atau On the Job Training (OJT) merupakan kegiatan 

latihan kerja, menerapkan ilmu baik itu berupa hard skill, soft skill, dan 

interpersonal skill, selain itu, kerja praktek ini juga merupakan penempatan 

seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan yang sebenarnya untuk meningkatkan 

keterampilan, etika pekerjaan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah 

diberikan, serta berkesempatan untuk mempelajari kondisi lapangan pekerjaan dan 

metode-metode pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan 

sampai tahap terakhir proyek.  

Sehingga melalui kerja praktek ini, mahasiswa berkesempatan untuk 

menerapkan atau mempraktekan langsung ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan terlibat langsung ke lapangan, 

selain itu juga, mahasiswa berkesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman kerja dan mengembangkan cara berpikir, dan memberikan ide-ide yang 

kreatif dan berguna kepada tempat kerja praktek yang dilakukan oleh Mahasiswa 

tingkat akhir, sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan dari program studi D4 

Rekayasa Perangkat Lunak yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Didalam 

pendidikan kejuruan, kerja praktek bertujuan untuk memberikan wawancara praktis 

yang dilandasi dari teori-teori yang dipelajari, hal itu juga memuat kurikulum 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan UU No.20 tahun 2003. 

Berhubungan dengan hal diatas penulis melaksanakan kerja praktek pada 

salah satu Startup Yakni Soodu.id (CV. Resam Solusi Tekno), yang dimana Start 

Up Soodu.id ini beridiri dibawah asuhan CV. Resam Solusi Tekno. Start Up ini 

bergerak di bidang Marketplace UMKM khususnya pada Kabupaten Bengkalis dan 

Kota Pekanbaru. Yang dimana Soodu.Id ini sebagai wadah atau tempat untuk para 

palaku UMKM untuk menjual produk yang mereka miliki. Oleh sebab itu penulis 

memilih tempat kerja praktek di Start Up Soodu.Id karena pekerjaan-perjaannya 

yang sesuai juga dengan program studi penulis yakni D4 Rakayasa Perangkat 
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Lunak dan juga sebagai salah satu alasan karena penulis tidak mendapatkan 

konfirmasi atau tidak ada jawaban dari tempat lain untuk melaksanakan kerja 

praktik.       

Selama 4 bulan melakukan kerja praktek di Start Up Soodu.id (Resam 

Solusi Tekno), penulis menemukan salah satu masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat atau bisa dikatakan sebagai pelaku UMKM yang dimana pada saat 

melakukan kegiatan pelatihan digital marketing tepatnya dikota pekanbaru, para 

pelaku UMKM masih banyak yang belum memahami cara mempromosikan produk 

mereka secara digital, dan para pelaku UMKM ini mempromosikan hanya dengan 

social media yang mereka miliki dengan hanya berupa gambar atau flyer yang 

kurang menarik untuk dilihat. Solusi yang bisa dilakukan oleh penulis yakni 

melakukan pengembangan aplikasi yakni SooduPedia yang dimana aplikasi ini 

nantinya terdapat fitur untuk artikel atau informasi mengenai digital marketing. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

Tujuan dilakukannya dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1. Dapat mengetahui gambaran dunia kerja yang sesungguhnya sebagai modal 

atau dasar nantinya dalam dunia kerja. 

2. Dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk diterapkan langsung dalam 

dunia pekerjaan. 

3. Untuk menambah pengetahuan, ketarampilan, dan pemahaman yang tidak 

diperoleh langsung selama masa perkuliahan. 

4. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis.  

 
Manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1.   Dapat membandingkan antara konsep atau teori selama masa perkuliahan     

dengan kenyataan operasional di dunia kerja. 

2.   Untuk melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja sesungguhnya. 

3.   Menjalin hubungan baik bagi instansi/perusahaan dengan perguruan tinggi.  



3 
 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek  

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 27 

Mei 2022 maka target luaran yang diharapkan setelah melaksanakan program kerja 

praktek pada tabel 1.1. Selain itu juga hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan 

untuk menyusun laporan dari kerja praktek. 

 

Tabel 1. Luaran Proyek Kerja Praktek 

No Kegiatan Target Luaran yang Diharapkan 

1 Pengembangan Aplikasi 

Backend SooduPedia Untuk 

Media Artikel Digital 

Marketing 

Memudahkan para pelaku UMKM 

nantinya dalam mencari informasi 

mengenai cara mempromosikan produk  

yang menarik secara digital. 
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