BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP)
Politeknik Negeri Bengkalis adalah Politeknik yang berada di Bengkalis,
Riau, Indonesia. Politeknik Negeri Bengkalis didirikan oleh pemerintah
Kabupaten Bengkalis pada tahun 2000 dibawah naungan Yayasan Bangun Insani
(YBI). Politeknik Negeri Bengkalis menerima mahasiswa angkatan pertamanya
pada tahun 2001. Pada tahun 2011 Politeknik Negeri Bengkalis berubah statusnya
menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No.28 Tahun 2011, tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Negeri Bengkalis. Hingga akhirnya Politeknik Negeri Bengkalis Resmi
menjadi Politeknik Negeri pada tanggal 26 Desember 2011.
Akuntansi Keuangan Publik (AKP) merupakan salah satu program studi di
Politeknik Negeri Bengkalis di bawah Jurusan Administrasi Niaga. 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. Program Studi Akuntansi Keuangan Publik bertujuan
mempersiapkan lulusan (sarjana terapan) dalam bidang akuntansi keuangan
publik. Lulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan tenaga ahli industri bagi pasar kerja lokal dan nasional.
Selain itu, lulusan program studi Akuntansi Keuangan Publik juga diharapkan
mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan.
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tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yang tinggi untuk menghadapi
perkembangan danpersaingan 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
yangsesuai dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi
hambatanbagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun
ke duniapekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus
bersifatstatis (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 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
mempersiapkan SDM yang berkualitas baik untuk menghadapi persaingan
yangsemakin 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).
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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 ilmu ilmu 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 atau
minimal 127 SKS dan lulus pada semester tersebut.
Kerja Praktek telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Prmukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang telah
dilaksanakan selama 18 ( Delapan Belas ) minggu terhitung sejak tanggal 24
Februari 2021 sampai dengan 24 Juni 2021.

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 Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Riau.

2.

Untuk mengetahui target yang diharapkan dari pekerjaan yang ada di
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

3.

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Riau.

4.

Untuk mengetahui dokumen yang dihasilkan pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Riau.
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5.

Untuk mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

6.

Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

7.

Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi dari kendala yang dihadapi
dalam melakukan pekerjaan selama Kerja Praktek di Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Riau.

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 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

2.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan
secara langsung dalam Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

3.

Memperoleh pengalaman di dunia pekerjaan untuk membenahi diri
sebelum direkrut ke dunia kerja.

4.

Dapat mengenal dan mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan yang
digunakan perusahaan, instansi maupun perkantoran dalam menjalankan
aktivitas kerja yang sesungguhnya.

5.

Melatih diri untuk lebih disiplin.

6.

Melatih kepercayaan diri untuk lebih berani mengambil sebuah keputusan
dalam pekerjaan.

7.

Memperoleh pengalaman di dunia pekerjaan untuk membenahi diri
sebelum direkrut ke dunia kerja.

8.

Dapat mengenal dan mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan yang
digunakan perusahaan, instansi maupun perkantoran dalam menjalankan
aktivitas kerja yang sesungguhnya.

9.

Melatih diri untuk lebih disiplin.

10.

Melatih kepercayaan diri untuk lebih berani mengambil sebuah keputusan
dalam pekerjaan.
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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 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 yaitu
sebagai berikut:
Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik
Bulan
No
Keterangan
Jan Feb
Maret
April Mei
1

Pengajuan
Tempat KP

2

Sosialisasi
dan
Pembekalan KP

3

Persiapan
Keberangkatan

4

Pelaksanaan KP

5

Pembuatan
Laporan KP

6

Seminar KP

Juni

Juli

Agts

Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
No
Hari
Masuk
Istirahat
Pulang
1

Senin

08.00 WIB

12.00 -13.00 WIB

16.00 WIB

2

Selasa

08.00 WIB

12.00 -13.00 WIB

16.00 WIB

3

Rabu

08.00 WIB

12.00 -13.00 WIB

16.00 WIB

4

Kamis

08.00 WIB

12.00 -13.00 WIB

16.00 WIB

5

Jumat

08.00 WIB

12.00 -13.00 WIB

16.00 WIB

6

sabtu

Libur

Libur

Libur
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1.4. Tempat Kerja Praktek (KP)
Kerja praktik dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Prmukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP)
yang beralamat di Jl. SM Amin No,92, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau 28292.
Gambar berikut ini adalah alamat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau:

Gambar 1.1 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
Sumber : Google Maps
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