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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktik (KP)  

Dunia pendidikan di era persaingan bebas saat ini diharapkan perannya 

dalam mendukung segala aspek yang diperlukan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dan karya nyata dalam membangun bangsa dan negara. Dunia kerja 

menuntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif 

dalam persaingan dunia kerja. Sehingga sangat diperlukan tenaga kerja yang 

memiliki keahlian profesional yang tinggi untuk menghadapi perkembangan dan 

persaingan global baik untuk masa kini maupun masa mendatang. 

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

harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan 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, dan keterbatasan waktu dan ruang yang 

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan untuk 

mempersiapkan mahasiswa agar dapat bermasyarakat, khususnya disiplin ilmu 

yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Hubungan antara teori dan 

praktik dalam dunia pendidikan merupakan hal yang penting untuk 

membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori 

dengan keadaan yang sebenarnya di dunia pekerjaan. 

Perguruan tinggi merupakan pendidikan formal tertinggi yang akan 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki tingkat intelektual 

yang tinggi untuk bersaing dalam tuntunan dunia kerja. Baik tuntunan 

kemampuan maupun tuntunan kualitas. Sehingga perguruan tinggi dituntut untuk 
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mempersiapkan SDM yang berkualitas baik untuk menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. 

Kerja Praktek (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 persoalanpersoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. 

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 

(Panduan Kerja Praktek 2017). 

Bank Riau Kepri merupakan bank milik pemerintah Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru. Di Batam Bank Riau Kepri 

memiliki kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu, salah satu kantor 

cabang pembantu Bank Riau Kepri terletak di Kecamatan Rupat Kedai Batu 

Panjang.  

Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah bentuk kredit atau pinjaman yang 

menjadi bagian dari program pemerintah untuk memudahkan UMKM dalam 

mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Seperti yang diketahui, keberadaan 

para pelaku usaha di Indonesia sangat dibutuhkan, terutama dalam membantu 

perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, pemerintah 

selalu berupaya membantu para pelaku usaha, termasuk UMKM. Salah satu 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah penyediaan modal bagi pelaku 

UMKM untuk menjalankan usaha lewat pemberian Kredit Usaha Rakyat atau 

KUR. Sejak tahun 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah banyak membantu 

pelaku UMKM yang menjalankan berbagai macam bentuk usaha. 

Kerja Praktek telah dilaksanakan di Bidang Operasional dan Pengkreditan 

pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu panjang Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis yang telah dilaksanakan selama 18 ( Delapan Belas ) minggu terhitung 

sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 Juni 2021. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik (KP)   

Secara umum, tujuan Kerja Praktik (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 Praktek (KP) 

Secara umum pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang ada di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

2. Untuk mengetahui target yang diharapkan dari pekerjaan yang ada di 

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

3. Untuk mengetahui data-data yang diperlukan pada Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

4. Untuk mengetahui dokumen yang dihasilkan pada Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

5. Untuk mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bengkalis.  

6. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada 

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

7. Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi dari kendala yang dihadapi 

dalam melakukan pekerjaan selama Kerja Praktek di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.  

 

1.2.2. Manfaat Kerja Praktek (KP)  

Manfaat Kerja Praktek bagi penulis adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan 

secara langsung dalam Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bengkalis.  
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2. Memperoleh pengalaman di dunia pekerjaan untuk membenahi diri 

sebelum direkrut ke dunia kerja.  

3. Dapat mengenal dan mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan yang 

digunakan perusahaan, instansi maupun perkantoran dalam menjalankan 

aktivitas kerja yang sesungguhnya.  

4. Melatih diri untuk lebih disiplin.  

5. Melatih kepercayaan diri untuk lebih berani mengambil sebuah keputusan 

dalam pekerjaan.  

 

1.3. Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP) 

Pelaksanaan kerja praktek akan dilaksanakan selama lebih kurang empat 

bulan yang dijadwalkan mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 Juni 

2021. Adapun time schedule pelaksanaan kegiatan kerja praktik dan jadwal kerja 

di PT. Bank Riau Kepri Kedai Batupanjang Rupat dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 

1.2 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik 

No Keterangan 

Bulan 

Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Agts 

1 
Pengajuan 

Tempat KP 
        

2 

Sosialisasi 

dan 

Pembekalan 

KP 

        

3 

Persiapan 

Keberangkata

n 

        

4 Pelaksanaan         
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No Keterangan 

Bulan 

Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Agts 

KP 

5 
Pembuatan 

Laporan KP 
        

6 Seminar KP         

 

 

Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja Kantor Bank Riau Kepri 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d Kamis 07.30 s/d 16.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

2 Jum’at 07.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.30 WIB 

3 Sabtu s/d Minggu - Istirahat 

 

1.4. Tempat Kerja Praktek (KP)  

Kerja praktik dilakukan PT. Bank Riau Kepri Kedai Batupanjang Rupat 

dihubungi : 

 Phone :  0811-7077-174  

 Alamat : jl. pelajar, Batu Panjang, Kec. Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau 

28781   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Bank+riau+kepri+kecamatan+rupat+kedai+batu+panjang&sxsrf=ALeKk03OQl1YO-d5GoDP9DVOAcIj8kTFwg%3A1628827237805&ei=Ze4VYY7SMJLEz7sP3rOWyAs&oq=Bank+riau+kepri+kecamatan+rupat+kedai+batu+panjang&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEK4CECc6BQghEKABOgcIIRAKEKABSgQIQRgBUPw-WIulAWD7qwFoAXAAeACAAfUBiAGOHJIBBjAuMTMuN5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjOmKOnjq3yAhUS4nMBHd6ZBbkQ4dUDCA0&uact=5
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Gambar berikut ini adalah alamat PT. Bank Riau Kepri Kedai Batupanjang Rupat: 

Gambar 1.1 Lokasi Bank Riau Kepri Kedai Batupanjang Rupat 

 

Sumber: Google Maps 


