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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berkembang pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, SDM yang 

berlimpah berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, dan tidak 

semua SDM memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan atau instansi. Sedangkan suatu perusahaan atau instansi menginginkan 

adanya perkembangan pada bisnisnya, dan untuk mencapai perkembangan 

tersebut perusahaan membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan, keahlian 

serta profesionalisme dalam bekerja. 

Sebagai sarana untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan suatu usaha 

yang optimal di bidang penelitian dan pendidikan serta pengajaran yang akan 

membangun kreativitas ilmiah mahasiswa. Mahasiswa, selain memahami teori 

dari mata kuliah yang diajarkan di Perguruan Tinggi, juga diperlukan kesiapan 

teknis dan aplikatif dalam menterjemahkan teori – teori tersebut dalam bentuk 

Kerja Praktik. Hal ini sejalan dengan harapan bahwa setelah lulus, mahasiswa 

mampu memasuki dunia kerja nyata dan dapat menghadapi tantangan dalam dunia 

kerja, sehingga dapat professional dalam bekerja. 

Pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Kerja Praktik merupakan 

mata kuliah wajib pada semester 8 (delapan) dengan syarat telah menyelesaikan 

perkuliahan sampai semester 7 (tujuh). Setiap mahasiswa diwajibkan untuk turun 

langsung ke lapangan yang telah diusulkan. Kerja Praktik diadakan yaitu karena 

kerja praktik merupakan salah satu program untuk mahasiswa melihat dunia kerja 

yang sesungguhnya, mengenal ketidaksesuaian antara teori dan praktik, bertemu 

dengan profesional yang ahli di bidangnya, juga sebagai tempat pembuktian diri 

bahwa mahasiswa yang melakukan kerja praktik memiliki kualitas dan 

kompetensi yang tinggi. Diharapkan dengan adanya Kerja Praktik, mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis dapat menjadi lebih siap dalam memasuki dunia 
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kerja, serta dapat menjadi lebih unggul dalam bersaing dengan lulusan dari 

Perguruan Tinggi lainnya. 

Pada proses Kerja Praktik, mahasiswa diarahkan untuk menggunakan 

aplikasi pengelolaan keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis 

yaitu aplikasi Valid 2014 SIPKD Acrual. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang 

digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengelolaan 

keuangan yang meliputi tahapan rancangan anggaran hingga pertanggungjawaban 

anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, pemagang mengambil judul “Prosedur Penginputan Bukti 

Pengeluaran Kas (BPK) ke sistem SIPKD”. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktik 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, berikut ini 

merupakan tujuan dari kegiatan Kerja Praktik, yaitu : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari di bangku kuliah pada suatu instansi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi/perusahaan. 

4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan Instansi Pemerintah atau Swasta tempat Mahasiswa melakukan 

Kerja Praktik 

5. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat 
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1.2.2 Manfaat Kerja Praktik 

Berikut ini merupakan manfaat dari Kerja Praktik yang dilakukan pada 

Instansi / Perusahaan, yaitu : 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis dan 

mengkaji masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang 

diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi / 

perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti Kerja Praktik 

di dunia pekerjaan 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran 

 

1.3 Waktu Pelaksanaan 

1.3.1 Jadwal Kerja Praktik 

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan selama 4 (Empat) bulan terhitung 

mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Juni 2021. Adapun jadwal kerja di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis (Dinas PUPR 

Kabupaten Bengkalis) tepatnya di Bagian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 1.1 

di bawah ini: 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 

No. Hari Jam Kerja Istirahat 

1. Senin s/d Rabu 08.00 s/d 16.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

2. Kamis dan Jumat 08.00 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.30 WIB 

3. Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 
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1.3.2 Time schedule Kerja Praktik 

Berikut adalah Time Schedule pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas PUPR 

Kabupaten Bengkalis tepatnya pada Bagian Keuangan. Secara rinci dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

1.4 Tempat Kerja Praktik 

Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan di Subbagian  Keuangan pada Dinas 

PUPR Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Pertanian, Desa Senggoro, Kec. 

Bengkalis, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah 

ini: 

 
Gambar 1.1 Gambar Satelit Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 

Sumber: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


