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BAB I 

PENDAHUALUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi 

yang dilakukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di 

perguruan tinggi dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan 

kerja secara langsung didunia kerja lapangan maupun memberikan keuntungan 

baik yang melaksanakan PKL maupun pelaksana (perguruan tinggi), karena 

keahlian yang tidak diajarkan didunia pendidikan bisa didapat didunia usaha, 

sehingga dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan 

mutu dan relevansi bagi dunia pendidikan maupun dunia usaha 

(Imandasari,2018). 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk terjun di lapangan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. 

Kerja Praktek (KP) ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa 

karena program yang dilaksanakan pada dunia usaha atau dunia industri dapat 

memberikan bekal pengalaman yang dapat membentuk pribadi mahasiswa yang 

mempunyai keahlian yang profesional, berkualitas, yang mampu dikembangkan 

menurut bidang pekerjaannya. Program mata kuliah KP merupakan upaya suatu 

perguruan tinggi untuk mewujudkan profil lulusan program studi dan kompetensi 

mahasiswa yang lebih unggul dan siap kerja. Kompetensi tersebut adalah antara 

lain kompetensi pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian 

dalam berkarya maupun berinovasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, lokasi 

maupun objek pelaksanaan praktek dapat dilaksanakan di suatu perusahaan, 

instansi swasta, maupun pemerintah. 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Riau dengan luas 7.793,93 km2. Kabupaten Bengkalis dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 

Tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan 

kabupaten dengan julukan Negeri Junjungan atau Kota Terubuk. Kabupaten 
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Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur 

perkapalan menuju ke Selat Malaka. 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Sekretariat Daerah merupakan 

unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Hingga Desember 2019 ini 

tercatat  sebanyak 7.211  Pegawai  Negeri Sipil yang bekerja di  Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten, Kecamatan 

maupun kelurahan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah : 

1.   Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa pada saat praktek langsung di lapangan. 

2.  Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang 

baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

3.   Mengetahui spesifikasi tugas yang diberikan pada kantor sekretariat 

Bengkalis di bagian organisasi khususnya pada bagian perangkat lunak 

untuk web based. 

4.   Menyusun sebuah sistem informasi data pegawai secara sistematis dan 

terstruktur sehingga dapat digunakan oleh admin di kantor sekretariat 

Bengkalis di bagian organisasi   untuk mengatasi kelemahan sistem 

manual yang digunakan saat ini. 

5.  Meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan web based yang ada 

di sebuah kantor dinas. 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari pelaksaan Kerja Praktek ini adalah : 

1.   Mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan praktek kerja secara 

nyata serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia kerja. 
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Sehingga akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

2.   Mendapat kesempatan menerapkan ilmu pengetahuan teori atau konsep 

dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

3.   Mahasiswa  dapat  dapat  mengetahui  tahap-tahap  proses  pembuatan 

sistem informasi aplikasi sistem informasi kepegawaian sekretariat 

Bengaklis yang dijadikan untuk project sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan nilai Kerja Praktek (KP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


