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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap 

mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahaan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh semasa belajar di perkuliahan dan mampu menganalisa serta 

memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. Selain itu mahasiswa juga 

mendapatkan pengalaman yang berguna untuk dirinya dalam mengenal dunia kerja. 

Dimasa yang pesat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, 

banyak perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Mereka mulai 

memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media informasi dan media 

promosi. Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun 

kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima  

informasi. 

Pada Bidang Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis, memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang salah satu nya pelaksanaan 

budaya kegemaran membaca. Untuk memenuhi salah satu fungsi tersebut maka 

dibutuhkan sebuah inovasi dan kreatifitas yang dapat meningkatkan kegemaraan 

dan minat membaca masyarakat khususnya anak-anak. Dalam hal ini, dibutuhkan 

peran sebuah teknologi yang dapat menjadi daya tarik membaca seseorang. Maka 

dari itu diusulkan sebuah “BUKU BICARA” yang akan dijadikan sebagai Laporan 

Kerja Praktek. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu penghatuan yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan selama melakukan kerja 

praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara berinterkasi dengan baik di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

4. Merancang sebuah Buku Bicara yang dapat membantu dan menjadi daya Tarik 

baca seseorang. 

1.2.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu yang diperoleh 

dalam perkuliahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

2. Dapat mengetahui system kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus selama 

melakukan kerja praktek. 

4. Dapat merancang dan menyelesaikan Buku Bicara yang berfungsi sebagai 

media daya tarik minat membaca seseorang. 
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