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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

Kerja Praktek adalah langkah awal untuk memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya untuk membandingkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan 

yang ada dilapangan. Kerja Praktek dapat dikatakan sebagai ajang simulasi profesi 

mahasiswa Teknik Informatika Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. 

Dari hal-hal diatas maka penulis melakukan kerja praktek di PT Whello 

Indonesia Prima dengan latar belakang Web Developer yang sesuai dengan 

program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak sebagai Web Developer. Mengingat 

dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak instansi atau perusahaan yang 

memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usahanya. Salah satunya 

perusahaan yang memenfaat kan teknologi dalam usahanya adalah PT Whello 

Indonesia Prima. Whello merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa 

Pembuatan Website, SEO(Search Engine Optimization), SEA(Search Engine 

Advertising), Social Media, jasa pembuatan aplikasi, dan Copywriting dengan 

didukung oleh tenaga yang professional dibidangnya dengan hasil yang sangat 

memuaskan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

  Tujuan dilakukannya dari kegiatan kerja praktik antara lain : 

1. Mengenal dunia pekerjaan yang sesungguhnya dan menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan mempelajari 

ilmu baru yang belum pernah dipelajari dan di dapatkan di perkuliahan. 

3. Mempelajari ilmu baru di PT Whelo Indonesia Prima. 

4. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis.  
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 Manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja praktik antara lain : 

1. Mendapatkan ilmu baru dan pengalaman dalam bidang Web Develepoer 

khusus nya Wordpress. 

2. Meningkatkan kerja sama antara pihak instansi dengan lembaga Pendidikan 

khususnya Program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak.  

3. Mendapatkan bonus dari instansi. 

1.3  Luaran Proyek Kerja Praktek  

   Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 31 januari 2022 sampai dengan 31 

mei 2022 maka target luaran yang diharapkan setelah melaksanakan program kerja 

ialah dapat mempelajari dan menggunakan wordpress lebih mendalam.  
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