BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP)
Kerja Praktik (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-persoalan ilmu pengetahuan
sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. KP juga bisa
menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori
dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengamati permasalahanan persoalan,
baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. 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.
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik mempunyai tujuan
mempersiapkan lulusan (sarjana terapan) dalam bidang akuntansi keuangan
publik. Lulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik diharapkan mampu
menghasilkan lulusan sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah dan
akuntan sektor publik yang profesional. Lulusan Program Studi D4 Akuntansi
Keuangan Publik diharapkan dapat bekerja sebagai staf akuntansi sektor publik,
auditor sektor publik, analisis sistem informasi akuntansi sektor publik, Analisis
kredit pada sektor publik, dan manajemen penggadaan barang/jasa pemerintah.
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik berharap dengan adanya
KP mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah mahasiswa tersebut selesai
dari perguruan tinggi dan tidak menambah jumlah pengangguran di Indonesia.
Selain itu, KP dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat
bersaing, baik dari segi kualitas intelektualnya maupun keterampilannya dan juga
mampu memahami ilmunya. Sehingga pada akhirnya mempunyai kepekaan yang
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tinggi terhadap dinamika yang terjadi serta bisa menambah wawasan,
keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab. Setelah selesai
melaksanakan KP setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah laporan
pekerjaan selama melaksanakan KP, agar mahasiswa mampu mempertanggung
jawabkan hasil yang didapat dari kegiatan KP tersebut.
Alasan penulis memilih Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai
tempat melaksanakan KP karena penulis tertarik ingin mempelajari dan
mengetahui lebih luas berkaitan dengan akutansi sektor publik secara luas di
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.2

Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik

1.2.1

Tujuan Kerja Praktik
Tujuan Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Politeknik

Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut:
1.

Memberi

kesempatan

kepada

mahasiswa

untuk

mengaplikasikan

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah
dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/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.

Menguji kemampuan mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Keuangan
Publik Politeknik Negeri Bengkalis dalam pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan

dalam

penerapan

pengetahuan

dan

attitude/perilaku

mahasiswa dalam bekerja; dan
5.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa
dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran bagi Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik
Negeri Bengkalis.
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1.2.2 Manfaat Kerja Praktik
Manfaat Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Politeknik
Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut:
1.

Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata;

2.

Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu
pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya;

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/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti
KP di dunia pekerjaannya; dan
5.

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

1.3

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik
Kerja Praktik dilaksanakan selama 4 bulan, dari tanggal 1 Maret 2021

sampai dengan 1 Juli 2021. Time schedule pelaksanaan kegiatan KP dimulai dari
pengajuan tempat KP hingga sidang KP dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan KP

No

Kegiatan

Jan
Feb
Maret April Mei
Juni
Juli
Agust
MingguMinggu MingguMingguMingguMingguMingguMinggu
12341 23412341234123412 3412341234

1.
Pengajuan Tempat KP
2.
Sosialisasi dan Pembekalan KP
3.
Persiapan dan Pembekalan KP
4.
Pelaksanaan KP
5.
Pembuatan Laporan KP
6.
Sidang KP
Sumber: Data Olahan, 2021
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Jam kerja pelaksanaan KP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai
dengan 16.30 WIB. Jam kerja dapat dilihat pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2 Jadwal jam kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
No
Hari
Jam Kerja
Istirahat
1
Senin – Kamis
08.00 - 16.00 WIB
12.30 - 13.30 WIB
2
Jumat
08.00 - 16.30 WIB
11.30 - 13.30 WIB
Sumber: Data Olahan, 2021

1.4

Lokasi Kerja Praktik
Kerja Praktik dilakukan di bagian Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis. Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis
beralamat di Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kode Pos 28711. Nomor telepon: (0766) 21080. Berikut adalah lokasi Kantor
DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Gambar 1.1 Lokasi Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis
Sumber: Google Maps
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