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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Kerja Praktek atau Kerja Profesi adalah kegiatan kurikuler yang wajib 

dilakukan oleh mahasiswa sebelum menempuh Tugas Akhir, berupa kegiatan 

praktek magang yang dilakukan oleh mahasiswa di suatu perbengkelan, 

perusahaan atau industri yang berkaitan dengan bidang pada Prodi yang ada. 

Untuk melatih mahasiswa menerapkan ilmu yang sudah diperoleh secara 

akademis di kampus dan menimba ilmu secara praktis, yang telah dilakukan 

secara profesional oleh suatu badan atau lembaga di tempat KP/PKP. 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan teori yang mereka proleh dibangku kuliah. 

Dengan adanya program kerja praktek ini, diharapkan kepada mahasiswa, 

masyarakat luas dan sebagainya dapat melihat langsung objek, perkembangan 

teknologi dan ilmu yang didapat perusahaan untuk menambah pengalaman, serta 

ilmu kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa selama di Politeknik Negeri 

Bengkalis. Secara umum KP disebut sebagai pelatihan diri untuk mendapatkan 

pengalaman di dunia usaha/industri. 

KP dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara 

baik tentang bidang ilmu yang dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat 

mengetahui profesi serta atmosfir pekerjaan sesuai dengan program studinya. KP 

merupakan proses kerja profesi bagi mahasiswa sebagai uji coba (praktek) 

mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dalam suatu pekerjaan proyek yang 

dikelola oleh perusahaan atau industri yang berkaitan dengan bidang program 

studi mahasiswa tersebut. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan Kegiatan KP sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep sesuai program studinya di tempat KP. 

2. Memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

progran studinya. 

3. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

(sesuai program studi yang terkait) dalam pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan perilaku mahasiswa dalam 

bekerja. 

4. Mendapat umpan balik dari dunia usaha/kerja terhadap 

mahasiswa guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis 

5. KP dapat membentuk relasi atau kerjasama antara perusahaan 

dengan Politeknik Negeri Bengkalis dan juga merupakan 

lowongan pekerjaan bagi mahasiswa. 

1.2.2 Manfaat kegiatan KP sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan 

terhadap masalah yang ada di lapangan. 

2. Memenuhi prasyarat kurikulum Prodi Teknik Mesin, Jurusan D3 

Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Mengetahui bagaimana rasanya dunia kerja dan mendapatkan 

pengalaman yang sebenarnya didalam dunia kerja. 

4. Politeknik memperoleh umpan balik dari perusahaan/organisasi 

terkait perkembangan kurikulum atau metode pembelajaran 

praktek. 

5. Mengetahui proses pembuatan Bleaching Earth. 

6. Mengetahui cara kerja Softener Boiler. 

7. Mengetahui cara kerja Deareator Boiler. 
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