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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP) 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan yang 

dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan praktik dalam 

skala kecil dengan intensitas yang terbatas. Pendidikan dan perkerjaan memiliki 

korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan mahasiswa memperoleh 

ilmu pengetahuan secara teoritis yang dapat diterapkan kedalam praktek langsung 

dalam dunia kerja. Pada proses teori menjadi praktek tersebut, mahasiswa dituntut 

untuk memiliki keterampilan maupun kemampuan yang sesuai. Salah satu program 

pengenalan awal dalam memasuki dunia kerja bagi mahasiswa adalah melalui 

program magang.  

Fakta menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang baru lulus (Fresh 

Graduate) seringkali belum mampu bekerja secara optimal karena belum mempunyai 

pengalaman kerja. Oleh karena itu, program magang ini diperlukan bagi mahasiswa. 

Melalui magang ini mahasiswa akan memperoleh pengalaman kerja secara singkat 

yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai situasi 

dan dunia kerja secara nyata.  

Dalam menghadapi era kontemporer dimana persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan sangat ketat seperti saat ini, mahasiswa dapat mengetahui kualitas dan 

kapabilitias fresh graduate seperti apa yang menjadi daya tarik instansi-instansi 

pemerintahan dan swasta sehingga mahasiswa dapat mengukur kemampuan yang 

dimiliki dengan persyaratan dunia kerja, dengan begitu mahasiswa dapat 

memperbaiki diri agar lebih kompetitif dan potensial. Mahasiswa juga diharapkan 

tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam beradaptasi dengan lingkungan dunia 

kerja yang sangat berbeda dengan kehidupan kuliah. Selain itu, yang tidak kalah 
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pentingnya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memecahkan setiap 

permasalahan yang muncul di dunia kerja kelak setelah usai pendidikannya.   

Penulis tertarik untuk melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Riau 

dikarenakan instansi tersebut merupakan sebuah badan yang mengelola pendapatan 

suatu wilayah yang dimana wilayah ini memilika sumber daya yang terbilang kaya. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktek (KP) Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau. 

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

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

3. Untuk mengetahui perangkat keras dan lunak yang digunakan di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

4. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama 

melakukan Kerja Praktek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

5. Untuk mengetahui data-data yang diperlukan selama Kerja Praktek di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

6. Untuk mengetahui dokumen dan file yang dihasilkan selama melakukan Kerja 

Praktek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.. 

7. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan 

selama Kerja Praktek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

8. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam melakukan 

pekerjaan selama Kerja Praktek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

 

1.2.2 Manfaat kegiatan Kerja Praktek (KP). 
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Manfaat pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek (KP) Politeknik Negeri Bengkalis 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan kesempatan menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep yang 

diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. 

2. Memperoleh pengalaman di dunia pekerjaan untuk membenahi diri sebelum 

direkrut ke dunia kerja. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai program studinya. 

4. Memperoleh kesempatan untuk mengenal dan mengoperasikan berbagai 

peralatan yang digunakan perusahaan, instansi, maupun perkantoran dalan 

menjalankan aktivitas kerja yang sesungguhnya.  

  

1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP) 

Kegiatan  Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 

Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Administrasi Niaga Prodi Administrasi Bisnis. 

Jangka waktu kerja praktek yaitu selama delapan puluh hari, terhitung mulai tanggal 

01 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Adapun jadwal kerja di Badan 

Pendapatan Daerah Riau yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja BAPENDA Riau 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d Kamis 08.00 s/d 14.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

2 Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB - 

3 Sabtu 08.00 s/d 12.00 WIB - 

 Sumber: BAPENDA 

Mulai bekerja jam 08.00 WIB, kemudian istirahat pukul 12.00 WIB, kembali 

masuk setelah istirahat jam 13.00 WIB, tutup pukul 14.00 WIB, dan pulang pukul 

14.10 WIB. Pada hari Jumat kerja hanya sampai pukul 11.00 WIB dan pada hari 

sabtu sampai dengan jam 12.00 WIB. 

Pakaian yang digunakan oleh praktikan selama menjalani kuliah praktek 

sebagai berikut: 
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Senin  : Putih Hitam 

Selasa  : Seragam Coklat 

Rabu  : Seragam Coklat 

Kamis  : Pakaian Batik 

Jum’at  : Baju kurung melayu atau baju muslim 

Sabtu  : Kemeja bebas rapi 

 

1.4 Tempat Kerja Praktek (KP) 

Kerja Praktek dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang 

beralamatkan di Jln. Jend. Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim, Kec. 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288. 

 


	BAB I
PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP)
	1.2 Tujuan dan Manfaat
	1.2.1 Tujuan Kerja Praktek
	1.2.2 Manfaat kegiatan Kerja Praktek (KP). 

	1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP)
	1.4 Tempat Kerja Praktek (KP)


