BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP)
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik merupakan salah satu program

studi yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Program Studi Akuntansi Keuangan
Publik berdiri pada tahun 2016 dengan izin pendirian yang dikeluarkan oleh
Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10/KPT/I/2016 tanggal
19 Januari 2016. Program studi ini didirikan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang terampil dan profesional dalam bidang akuntansi sektor publik seperti
organisasi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rumah Sakit,
Pendidikan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan instansi lainnya
yang berkaitan dengan publik. Maka oleh karena itu program studi Akuntansi
Keuangan Publik mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Kerja Praktik baik di
Instansi Pemerintah maupun di Instansi Swasta.
Kerja Praktik adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal langsung
ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa diwajibkan
untuk turun langsung kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya masing-masing,
dengan begitu setiap mahasiswa diharapkan bisa menerapkan secara langsung ilmuilmu yang telah dipelajari sebelumnya kedalam dunia kerja. Selain itu dengan Kerja
Praktik mahasiswa bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya
dalam bekerja yang nantinya bisa diterapkan didalam dunia pekerjaan yang
sesungguhnya. Untuk melakukan Kerja Praktik, mahasiswa harus menyelesaikan
perkuliahannya hingga 6 (enam) semester dan lulus pada semester tersebut.
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik berharap dengan adanya. Kerja
Praktik mahasiswa bisa mengenal secara langsung bagaimana akuntansi di sektor
publik yang sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap mahasiswa untuk
1

lebih terampil, tanggap, dan mampu bersaing dan berdayaguna yang baik untuk
kedepannya. Sebagai konsekuensinya setelah menyelesaikan Kerja Praktik, setiap
mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah Laporan Pekerjaan selama
melaksanakan Kerja Praktik agar mahasiswa bisa mempertanggung jawabkan hasil
yang didapat dari kegiatan Kerja Praktik tersebut dan bisa melanjutkan perkuliahan
pada semester berikutnya.
Berdasarkan ketentuan dan persyaratan di atas, Kerja Praktik ini dilakukan di
salah satu Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
dilaksanakan selama 16 Minggu terhitung mulai tanggal 24 Februari s/d 24 Juni 2021
1.2

Tujuan dan Manfaat
Secara umum, tujuan Kerja Praktik (KP) atau Magang merupakan salah satu

kegiatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya.
Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan manfaat
diadakan Kerja Praktik tersebut, yaitu sebagai berikut:
1.2.1 Tujuan Kerja Praktik
Adapun tujuan pelaksanaan Kerja Praktik yaitu 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 Politeknik Bengkalis (sesuai program studi
Akuntansi Keuangan Publik) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.
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5.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa dan
kebutuhan

dunia

usaha

guna

pengembangan

kurikulum

dan

proses

pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis (sesuai dengan program studi
Akuntansi Keuangan Publik).

1.2.2 Manfaat kegiatan Kerja Praktik (KP)
Adapun manfaat dari kegiatan Kerja Praktik 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 Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan
terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di dunia pekerjaannya.

5.

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

1.3

Waktu dan Lama Kerja Praktik (KP)
Kegiatan Kerja Praktik (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari

aturan permintaan dari Politeknik Negeri Bengkalis. Jangka waktu kerja praktik yaitu
selama 18 (Delapan Belas) Minggu, terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021 sampai
dengan 24 Juni 2021. Adapun jadwal kerja di Kantor BPDASHL Indragiri Rokan
yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

Sumber : Data Olahan 2019

1.4

Tempat Kerja Praktik (KP)

Gambar 1.1 Tampak Depan Kantor & Lokasi Kantor
Sumber:BPDASHL Indragiri Rokan

Kerja Praktik dilakukan di Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung (BPDASHL Indragiri Rokan) yang beralama di Jl.Bakti No,28 A,
Kel.SidomulyoTimur, Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
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