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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik 

Arus kemajuan zaman dan teknologi pada era globalisasi saat ini merupakan  

suatu hal yang tidak dapat dihindari. Sama halnya dalam  pendidikan selalu  

mengalami perkembangan dari waktu kewaktu dan pemerintah senantiasa 

mengusahakan peningkatan mutu pendidikan.Untuk dapat terjuan ke dunia kerja 

setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus harus memiliki kesiapan dalam 

menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai dengan bidang yang 

digelutinya. 

Perguruan tinggi merupakan Pendidikan formal tertinggi yang akan 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tingkat intelektual 

yang tinggi untuk bersaing dalam tuntutan dunia kerja. Baik tuntutan kemampuan 

maupun tuntutan kualitas. Sehingga perguruan tinggi dituntut untuk 

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 persoalan-persoalan  ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. Kerja Praktek 

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.  

Pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Kerja Praktek merupakan 

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

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

langsung ke lapangan atau ke tempat Kerja Praktek yang telah diusulkan. Alasan 
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Kerja Praktek diadakan yaitu karena Kerja Praktek merupakan satu-satunya program 

untuk mahasiswa melangkah menuju dunia kerja yang sesungguhnya, mengenal 

ketidaksesuaian antara teori dan praktek, bertemu dengan professional yang ahli 

dibidangnya, juga sebagai ajang pembuktian diri bahwa mahasiswa yang melakukan 

Kerja Praktek adalah berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi. 

Setelah melaksanakan kerja praktik selama 18 (delapan belas) minggu, mahasiswa 

di wajibkan membuat Laporan Kerja Praktik sebagai bentuk pertanggung jawaban dari 

setiap kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik. 

Berdasarkan ketentuan diatas, kerja praktik ini dilaksanakan di Bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan selama 

18 (delapan belas) minggu terhitung sejak tanggal 24 Februari s/d 24 juni 2021. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik  

 Secara umum, tujuan Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi 

mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Adapun 

tujuan dan manfaat diadakan kerja praktek tersebut untuk mencapai hasil yang 

diharapkan, yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan kerja praktik 

1. Untuk mengaplikasikan teori/konsep ilmu pengetahuan di program studi 

Akuntansi Keuangan Publik pada bidang Perencanaan Pengendalian dan 

Evaluasi di Bappeda Bengkalis. 

2. Untuk memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa program studi Akuntansi Keuangan Publik pada 

bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi di Bappeda Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang ada di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi.  
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4. Untuk mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di 

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada 

bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi. 

5. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan di Kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi. 

6. Untuk mengetahui data-data yang diperlukan selama kerja praktik di Kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi. 

7. Untuk mengetahui dokumen dan file yang dihasilakan selama melakukan kerja 

praktik di Kantor Badan Perencanaan Kabupaten Bengkalis pada bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi. 

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

dalam melakukan pekerjaan selama Kerja Praktik di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi. 

 

1.2.1 Manfaat Kerja Praktik 

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 Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti Kerja 

Praktik di dunia pekerjaannya. 



4 
 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

1.3  Waktu Pelaksanaan 

1.3.1 Jadwal Kerja Praktik 

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan selama 4 (empat) bulan atau 120 hari 

terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 agustus 2021. Adapun 

jadwal Kerja Praktek di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1.1 

di bawah ini: 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis 

No. Hari Jam Kerja Istirahat 

1. Senin s/d Rabu 08:00 s/d 16:00 WIB 12:00 s/d 13:30 WIB 

2. Kamis & Jumat 08:00 s/d 16:30 WIB 12:00 s/d 13:30 WIB 

3. Sabtu & Minggu Libur Libur 

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkalis 

 

1.4 Tempat Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

DaerahKabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Antara No. 451, Kabupaten 

Bengkalis 

Telp/Fax     : (0766) 22224 Bengkalis-Riau Indonesia,  

Email        :bappeda@bengkaliskab.go.id 


