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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi  

Negeri yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Politeknik 

Negeri Bengkalis diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 26 

Desember 2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Ir. 

Mohammad Nuh, DEA.  Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis terdiri dari 7 

(Tujuh)  Jurusan yaitu: Jurusan Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, 

Teknik Informatika, Teknik Elektro, Administrasi Niaga dan Kemaritiman, 

sedangkan untuk program studi terdiri atas 18 termasuk program studi Rekayasa 

Perangkat Lunak.  

Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Kurikulum yang terdapat pada jurusan ini lebih mengarah pada 

bidang informatika, dan komputer. Hal ini memiliki tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang informatika dan 

komputer. 

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kurikulum tersebut 

adalah Kerja Praktek. Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan setiap tahun yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengalaman dan wawasan didalam 

dunia kerja baik industri maupun di instansi pemerintahan.  

Kerja praktek atau KP merupakan kegiatan penunjang akademik yang harus 

diselesaikan setiap mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program studi sarjana terapan rekayasa perangkat lunak. Kerja praktek sebenarnya 

adalah proses pengenalan ruang lingkup dan menerapkan teori atau apapun ilmu 

yang telah didapatkan dalam perkuliahan, tujuannya adalah mahasiswa mampu 

dan dapat mengembangkan keterampilan didunia pekerjaan yang sebenarnya baik 

di instansi maupun di swasta yang telah memiliki badan hukum. 
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Kerja praktek atau KP dilaksanakan pada Dinas pertanian. Pelaksaan KP 

berjalan selama empat bulan dihitung pada awal Januari dan berakhir pada akhir 

April 2021. Dinas pertanian merupakan sebuah kantor  ada di daerah  kabupaten 

bengkalis, provinsi Riau. Dinas pertanian ini berpungsi untuk menyelengarakan 

urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah kabupaten 

bengkalis, selain itu juga dinas pertanian memiliki beberapa tugas dan fungsi lain 

seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan 

kebijakan bidang, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada 

pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga 

penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Oleh karena itu dinas 

pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih 

fungsi, izin usaha pertanian pembukaan lahan dan izin lain terkait pertanian. 

  Dinas pertanian dirasa sesuai dengan latar belakang dari prodi rekayasa 

perangkat lunak sehingga pelaksanaan KP dilaksanakan pada Dinas pertanian 

tersebut. Dinas pertanian sendiri beralamatkan di Jl.pertanian, Bengkalis, Riau. 

Selama proses KP dilaksanakan, penulis telah membantu beberapa pekerjaan 

sesuai yang telah diberikan oleh pembimbing pelaksana KP.Selanjutnya dalam 

proses pelaksanaan KP penulis juga telah mengerjakan projek kecil dari 

perusahaan guna membantu pihak dinas pertanian seperti, membuat sebuah 

website absensi untuk Dinas pertanian guna untuk menertipkan pekerja yang ada. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup selama melaksanakan kerja praktek adalah mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan proses dari proyek yang dimulai dari tahap 

perencanaan, perancanagan sampai pelaksanaan. Selama melaksankaan kegiatan 

yang berhubungan dengan proyek praktek diawasi oleh pembimbing dari instansi. 

Kerja Praktek dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. Dalam 

pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, penulis 

ditempatkan di Ruangan Rapat, yang dilaksanakan mulai tanggal 04 Januari s/d 30 

April 2021 yang berlangsung dengan baik dan lancar. Pada instansi ini jadwal 
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kerja prakteknya dimulai pukul 08.00/08.30 sampai 16.00 setiap hari senin hingga 

jum’at. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan KP sebagai berikut : 

1. Melatih mahasiswa dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan 

didunia pekerjaan dengan menerapkan teori dan ilmu dalam 

perkuliahaan. 

2. Membentuk karakter mahasiswa didalam dunia kerja yang nyata. 

3. Menambah dan menggali potensi mahasiswa untuk bekal pengalaman 

kerja mahasiswa. 

4. Melatih mahasiswa yang berkualitas dibidangnya melalui kerja 

praktek. 

5. Mengajarkan masiswa bagaimana cara kerja dalam bentuk Tim. 

6. Mengali potensi diri yang ada pada mahasiswa.  

7. Membantu mengatasi permasalahan yang ada di Dinas pertanian 

Kabupaten Bengkalis  

Manfaat dari pelaksanaan KP : 

1. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan pada saat kuliah. 

2. Mahasiswa memperoleh gambaran mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya 

 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

 

Output yang akan dihasilkan selama proses pelaksanaan KP adalah 

membuat website Absensi sederhana guna untuk meningkatkan kinerja 

pekerja yang ada di dinas pertanian tersebut. 

Website ini hanya bisa di gunakan di dinas itu sendiri karena website ini 

bersifat ofline dan hanya bisa digunakan oleh pekerja yang ada di dalam dinas 

tersebut dan website ini juga di tujukan hanya untuk bagaian keamanan dan 

bagian kebersihan saja. 


