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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa

harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan pekerjaannya yang

sesuai dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan

bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia

pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus bersifat

statis (pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan

kegiatan dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama

dengan praktik kerja di lapangan, keterbatasan waktu dan ruang yang

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas.

Dengan adanya program kerja praktek ini, maka Politeknik Negeri

Bengkalis. Perkembangan teknologi dan ilmu yang didapat di perusahaan untuk

menambah pengalaman serta ilmu kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa 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.

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek

1.2.1 Adapun diadakannya tujuan kerja praktek ini adalah sebagai

berikut :

1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk

diterapkan dalam lapangan kerja.
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2. Mahasiswa dapat mengenal pelaksanaan dan proses desain yang

sebenarnya.

3. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan

di kampus dengan praktik kerja di lapangan.

4. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap system kerja

interdisiplin secara profesional.

5. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta

pengalaman dalam pengerjaan desain interior di masyarakat.

1.2.2 Manfaat kegiatan kerja praktek bagi mahasiswa Politeknik Negeri

Bengkalis yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui

keterlibatan langsung dalam aktivitas pekerjaan di dunia

industri.

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis

masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang

diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya.

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan

ilmu pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya.
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