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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) adalah sebuah program pendidikan yang 

diperuntukan bagi mahasiswa guna untuk mengetahui dan memperoleh 

pengalaman di dunia kerja. Kerja Praktek dapat menambah wawasan, 

kemampuan maupun pengetahuan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah 

sesuai dengan apa yang didapat pada materi kuliah yang diajarkan.                                         

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja yang sesuai dengan bidang 

yang diambilnya.  

Banyak hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum 

mengalami pengalaman untuk bekerja, seperti halnya ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di perguruan tinggi bersifat statis (pada kenyataannya masih kurang 

adaptif atau kaku terhadap kegiatan-kegiatan dalam dunia kerja yang nyata). 

Sehingga Kerja Praktek (KP) dilaksanakan agar apa yang di peroleh dari 

pengalaman maupun pengetahuan dapat diterapkan sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui profesi pekerjaan yang sesuai dengan program studi yang diambil.  

Perkembangan teknologi membentuk pola keterbukaan akses informasi 

dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan akan 

teknologi berkembang dengan pesat. Berbagai inovasi dan terebosan di bidang 

pelayanan publik yang berhubungan dengan peningkatan teknologi informasi 

dan komputer dilakukan. Pemanfaatan aplikasi telematika dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat secara otomatis juga mengalami peningkatan, 

baik dalam pemerintahan, kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia 

usaha. 

Seiring dengan peningkatan Teknologi Komunikasi Informasi tersebut, 

dibutuhkan pengembangan sarana pelayanan kepada publik yang tepat, 

untuk  itu peranan Instansi Pemerintah yang membidangi Komunikasi dan 
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Informasi sangatlah besar, baik dalam pengawasan, pengendalian, pemberian 

ijin maupun dalam hal pembinaan berbagai kegiatan sektor 

komunikasi  informatika dan statistik. 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 

merupakan instansi pengelolaan data dan informasi. Dalam pengembangan 

Pelayanan penyebar luasan Informasi Publik dan Data Pemerintah Daerah 

mempunyai peranan sebagai Pembina sehingga berkewajiban untuk menyusun 

rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi 

perwujudan sistem pelayanan data dan informasi Publik yang akuntabel.  

Salah satu kewajiban dimaksud adalah mengoptimalkan sistem layanan 

pemerintah dalam penyampaian informasi publik dan data. Disamping itu juga 

berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana 

teknologi informasi, dengan prioritas daerah-daerah terjauh terpencil dan 

berbatasan langsung dengan Negara tetangga.  

Kecamatan Pinggir merupakan sebuah Kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Bengkalis. Semua informasi terkait mengenai Kecamatan Pinggir 

sagat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, 

pembuatan sebuah website untuk Kecamatan Pinggir akan sangat berguna bagi 

masyarakat untuk lebih mengenal Kecamatan Pinggir. Pembuatan website ini 

bertujuan agar masyarakat memahami tentang keberadaan Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis yang telah membuat beberapa kebijakan, kegiatan, 

program serta rencana strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan untuk 

masyarakat di Kecamatan Pinggir. 

Dari uraian diatas, Penulis melakukan “Pembuatan Website 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menggunakan Framework 

Laravel”. Website ini dirancang menggunakan Framework Laravel, Bahasa 

Pemrograman PHP dan Database MySQL. 
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1.2 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan yang terdapat pada laporan Kerja Praktek ini sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori 

ataupun konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi ataupun perusahaan 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan bidang studinya. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori atau konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan di suatu organisasi atau perusahaan. 

4. Menjelaskan tentang Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis Berbasis Web Framework Laravel. 

5. Membuat System yang dapat membantu memudahkan untuk melihat 

informasi mengenai Kecamatan Pinggir. 

 

Adapun manfaat yang terdapat pada laporan kerja praktek yang saya buat ini 

adalah : 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 
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