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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

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 permasalahan 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. 

Pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, kerja praktik merupakan 

mata kuliah wajib pada semester 8 (delapan) dengan syarat telah menyelesaikan 

perkuliahan sampai semester 7 (tujuh). Setiap mahasiswa diwajibkan untuk turun 

langsung ke lapangan atau ke tempat kerja praktik yang telah diusulkan. Alasan 

kerja praktik diadakan yaitu karena kerja praktik merupakan satu-satunya program 
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untuk mahasiswa melangkah menuju dunia kerja yang sesungguhnya, mengenal 

ketidaksesuaian antara teori dan praktik, bertemu dengan profesional yang ahli 

dibidangnya, juga sebagai tempat pembuktian diri bahwa mahasiswa yang 

melakukan kerja praktik adalah berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi. 

 
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. 

 
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 
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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 

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 

24 Februari sampai dengan 24 Juni 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 

 
Sumber: Data Olahan 2021 
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Adapun jadwal kerja pelaksanaan KP di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis 

No Hari 
Jam Kerja 

Masuk Istirahat Keluar 

1 Senin 7:30   12:00 s/d 13:30 16:00 

2 Selasa 7:30 12:00 s/d 13:30 16:00 

3 Rabu 7:30 12:00 s/d 13:30 16:00 

4 Kamis 7:30 12:00 s/d 13:30 16:00 

5 Jum’at 7:30 12:00 s/d 13:30 16:00 
\ 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

1.4 Tempat Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di 

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD). Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bengkalis beralamat di Jl. Pertanian No. 012, Kec. Bengkalis, Kabupaten 

Bengkalis, Riau 28784. Telp (0766)22650 Fax. (0766) 8001009, web: 

www.disdik.bengkaliskab.go.id E-Mail: disdikbengkalis17@gmail.com.  

 

http://www.disdik.bengkaliskab.go.id/
mailto:disdikbengkalis17@gmail.com
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