BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik
Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggaran pendidikan tinggi

sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan
formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi menurut pasal 19 ayat 1
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebagai jenjang pendidika paling tinggi dalam sistem pendidikan nasional maka
pendidikan tinggi menjadi ujung tombak dalam mendorong perkembangan suatu
bangsa. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan
pengembangan

pendidikan

pengembangan

ilmu

tinggi

pengetahuan,

serta

pemeliharaan,

teknologi

dan

pembinaan

kesenian

yang

dan
dapat

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu bagian dari sistem pendidikan
nasional khususnya pendidikan tinggi yang mengembangkan sumber daya
manusia (SDM) agar memiliki keterampilan praktis yang memadai. Program
pendidikan Politeknik merupakan jalur pendidikan vokasi pada tingkat perguruan
tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan
pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Dengan
bekal itu, diharapkan alumni Politeknik betul-betul menjadi tenaga vokasional di
bidangnya, khususnya di bidang keteknikan (engineering) dan tata niaga
(commerce).

Untuk

memenuhi

tanggung

jawab

dalam

mempersiapkan

mahasiswanya agar bersaing di dunia pekerjaan yang sesungguhnya, Politeknik
Negeri Bengkalis mengadakan kegiatan Kerja Praktik (KP) yang wajib diikuti
oleh seluruh mahasiswa DIII dan DIV sebagai syarat untuk menyelesaikan
pendidikan.
Kerja praktik merupakan mata kuliah wajib non akademik dan harus
ditempuh oleh mahasiswa program studi sarjana terapan Akuntansi Keuangan
Publik. Secara teori KP adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman
teori atau konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai
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bidang studi. Kegiatan kerja praktik ini menjadi sangat penting karena mahasiswa
bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja serta wawasan lebih luas tantang
dunia kerja sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang
terampil, professional, dan siap untuk terjun ke dunia kerja.
Untuk menghadapi perkembangan global yang sangat pesat, dunia pekerjaan
membutuhkan lulusan yang tidak hanya mendalami kemampuan akademik namun
juga memiliki keterampilan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan kerja
praktik mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baru dan motivasi baru dalam
belajar, motivasi tersebut tidak hanya di bidang produktif, namun juga dibidang
normatif dan adaptif. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui
langsung teori dan praktiknya di dunia kerja sehingga dapat menyerap
pengetahuan dan mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi informasi dan
komunikasi dari industri maupun instansi yang berkembang pada saat ini.
Pencapaian tujuan kegiatan ini pada akhirnya mengacu pada pembentukan
profesionalisme mahasiswa agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang
luas di bidang akuntansi sektor publik. Dengan kemampuan itu, lulusan Program
Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan
mampu mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki dan dapat melaksanakan
tugas di perguruan tinggi. Setelah melaksanakan kerja praktik, mahasiswa
diwajibkan membuat laporan kerja praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban
dari setiap kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik.
Berdasarkan ketentuan dan persyaratan di atas, kerja praktik ini dilakukan di
kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Kepulauan Meranti yang dilaksanakan selama 80 (delapan puluh) hari terhitung
mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 25 Juni 2021. Secara khusus mahasiswa
yang telah mengikuti kegiatan KP di harapkan memperoleh pengalaman yang
mencakup dalam penyusunan, perancangan dan melakukan perubahan di segala
jenis pencatatan dan pembukuan di bidang akuntansi.
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1.2

Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik
Secara umum, tujuan KP merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa

Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Adapun tujuan dan
manfaat diadakan kerja praktik tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan,
yaitu sebagai berikut.
1.2.1 Tujuan Kerja Praktik
Adapun tujuan dilaksanakannnya kegiatan KP di kantor BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:
1.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori atau
konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah dipelajari di
bangku kuliah pada suatu organisasi atau 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
atau konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
keterampilan di suatu oraganisasi atau perusahaan

4.

Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai
program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
dalam penerapan pengetahuan dan attitude (perilaku) mahasiswa dalam
bekerja.

5.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa
dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran bag Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai dengan program studi
terkait).

1.2.2 Manfaat Kerja Praktik
Selain tujuan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa manfaat
pelaksanaan kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Negeri Bengkalis yaitu:
1.

Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
teori atau konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.

2.

Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu
pengetahuan teori atau konsep sesuai dengan program studinya.
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3.

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan
sesuai dengan program studinya.

4.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi atau
perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP dunia
pekerjaannya.

5.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan
guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

1.3

Waktu dan Lama Kerja Praktik
Didalam kurikulum Program Akuntansi Keuangan Publik dicantumkan

bahwa mata kuliah kerja praktik (apprenticeship) memiliki bobot SKS sebesar 4
SKS. Pelaksanaannya akan dilaksanakan selama lebih kurang empat bulan yang
dijadwalkan mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Adapun
time schedule pelaksanaan kegiatan kerja praktik dan jadwal kerja di BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2 yaitu sebagai
berikut:
Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik
No.

Keterangan

1.

Pengajuan Tempat KP

2.

Sosialisasi dan Pembekalan KP

3.

Persiapan Keberangkatan

4.

Pelaksanaan KP

5.

Pembuatan Laporan KP

Bulan
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Seminar KP
6.
Sumber: Data Olahan, 2021
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Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti
No.
Hari
Jam Kerja
1.
Senin
7.30-16.30 WIB
2.
Selasa
7.30-16.30 WIB
3.
Rabu
7.30-16.30 WIB
4.
Kamis
7.30-16.30 WIB
5.
Jum’at
7.30-16.30 WIB
6.
Sabtu
7.30-16.30 WIB
7.
Minggu
7.30-16.30 WIB
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti

1.4

Jam Istirahat
12.00-13.30 WIB
12.00-13.30 WIB
12.00-13.30 WIB
12.00-13.30 WIB
11.30-13.30 WIB
Libur
Libur

Tempat Kerja Praktik
Kerja praktik dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Johari Dagang, Komplek
Perkantoran Terpadu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti,
Riau 28753. Gambar berikut ini adalah alamat BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti:

Gambar 1.1 Alamat Kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber: Google Maps
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