
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Kerja praktek dilaksanakan guna menambah 

wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa. Untuk dapat terjun langsung ke dunia 

kerja setelah kuliah, maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman. Pada 

dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama 

dengan praktek kerja dilapangan. Kerja praktek merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri maupun 

instansi untuk menyelaraskan antara ilmu teori dan praktek. Kerja praktek yang 

dilaksanakan di PT.Sekato Pratama Makmur. 

PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) merupakan salah satu instansi yang 

bergerak di bidang Hutan Tanam Industri (HTI), dan bermitra bersama PT. Indah 

Kiat sebagai tempat memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri dan tisu. PT 

Sekato Pratama Makmur memiliki visi yaitu menjadi perusahaan kehutanan kelas 

dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan 

mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan 

ramah lingkungan. dan juga PT Sekato Pratama Makmur memiliki beberapa misi 

salah satunya Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi 

masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat sekitar.  Maka di buatlah salah satu program mitra dengan masyarakat 

yaitu dengan nama Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini juga 

merupakan program dari perusahaan APP Sinar Mas dalam upaya pelestarian 

alam dan lingkungan dan mengkombinasikan aspek pemberdayaan masyarakat. 

Program DMPA ini dilaksanakan pada bagian human resource (Humas) yang 

bergerak turun lansung kelapangan menjumpai pemerintah dan juga masyarakat 

untuk  mensosialisasi program DMPA. PT SPM juga memberikan kesempatan 

untuk mahasiswa Kerja Praktek (KP), guna meningkatkan mutu dan wawasan 
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yang dimiliki. Disamping itu selain melaksanakan Kerja Praktek (KP) pada 

instansi, PT SPM juga memberikan tugas sesuai dengan profesi bidang studi yang 

digeluti mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek.  

Dalam pelaksanaan kerja praktek di PT. SPM penulis mendapatkan tugas 

membangun sebuah website program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Sistem 

yang di bangun menggunakan Bahasa pemograman PHP dengan Framework 

Codeigniter (CI) serta menggunakan database MySQL dan Untuk Desain 

tampilan (Prototype) menggunakan Balsamiq Mockup. Sedangkan rancangan 

website ini ada 2 aktor, yaitu Admin yang mengelola data atau di bagian back-end, 

dan member atau masyarakat masuk di sesi front-end. Alasan penulis dalam 

memilih topik ini adalah dikarenakan rancangan sistem ini dapat mempermudah 

dalam pendataan program DMPA dan menginformasikan kegiatan-kegiatan 

DMPA. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 

a. Melatih untuk memahami dan membiasakan diri untuk dapat berada 

dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun kedunia kerja 

kemudian hari. 

b. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

c. Menciptakan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, serta etika yang 

baik bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

d. Memperkenalkan aplikasi DMPA ini kemasyarakat sekitar perusahaan. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 

a. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja 

b. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala permasalahan yang dihadapi. 
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c. Menambah wawasan pada mahasiswa kerja praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah perusahaan dan pengetahuan pekerjaan apa saja yang 

dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

d. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

e. Website ini dapat mempermudahkan masyarakat untuk mencari informasi 

mengenai perusahaan. 

f. Membantu mempermudah perusahaan dalam melakukan pendataan 

berdarakan titik lokasi berdasarkan pemetan. 

1.3. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah website sistem Pemetaan program 

DMPA menggunakan Framework Codeigniter pada bagian admin menggunakan 

template Admin LTE dan user mengunakan template Edulab. 
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