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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Pada era globalisasi ini, setiap individu dituntut untuk dapat meningkatkan 

kualitas diri dan berkompeten sehingga mampu menjadi individu yang siap 

berkompetisi dan bersaing tuntutan tersebut muncul karena sebagai lulusan 

perguruan tinggi harus dapat menjadi seorang problem solver atas segala 

permasalahan yang muncul. Agar memenuhi tuntutan tersebut dan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang utuh di perguruan tinggi, sangatlah kurang 

apabila mahasiswa hanya mengandalkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari 

bangku kuliah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan untuk mengaplikasikan 

ilmu yang telah didapat sehingga mahasiswa dapat melatih aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk terjun ke dunia industri yang akan digelutinya nanti secara 

langsung.  

Salah satu cara yang bagus dengan kerja praktek akan memberikan 

pengalaman serta keterampilan yang berguna untuk mahasiswa. Melalui kerja 

praktek mahasiswa akan terjun ke lapangan kerja. Dengan memegang tanggung 

jawab dan merasakan tekanan kerja sebenarnya, mahasiswa kemudian diharapkan 

tidak kaget saat benar-benar bekerja setelah lulus. Sehingga mahasiswa bukan 

hanya kaya teori namun mempunyai pengalaman dalam bekerja di tempat yang 

memang seharusnya. Kegiatan kerja praktek merupakan kegiatan yang sangat 

memiliki berbagai manfaat bagi mahasiswa. 

  Kerja Praktek 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 Praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalamannya dalam bekerja yang nantinya bisa diterapkan 
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didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Program Studi Administrasi Bisnis 

berharap dengan adanya Kerja Praktek, mahasiswa bisa mengenal secara langsung 

bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap 

mahasiswa untuk lebih terampil, tanggap, dan mampu bersaing dan berdaya guna 

yang baik untuk kedepannya. Sebagai konsekuensinya setelah menyelesaikan 

Kerja Praktek selama 120 hari, Penulis telah memilih PT. Besmindo  Swandiri 

sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktek karena penulis ingin 

mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep yang 

diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata dan penulis 

memperoleh pengalaman secara langsung dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian penulis memperoleh 

kesempatan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

yang diterapkan dalam pekerjaan seperti yang diterapkan oleh Lembaga 

Pendidikan Politeknik Negeri Bengkalis. 

 Politeknik Negeri Bengkalis merupakan lembaga perguruan tinggi yang 

menghasilkan tenaga ahli Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Kabupaten 

Bengkalis. Politeknik ini merupakan politeknik negeri satu-satunya di Riau yang 

didirikan pada tahun 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibawah 

naungan Yayasan Bangun Insani (YBI). Terhitung tanggal 29 Juli 2011, 

Politeknik Bengkalis berubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

 Politeknik Negeri Bengkalis memiliki 15 Program Studi yang terdiri dari 8 

(Delapan) Program Studi D-III diantaranya : Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, 

Teknik Elektronika, Teknik Sipil, Administrasi Bisnis, Teknik Informatika, 

Nautika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga. Politeknik Negeri Bengkalis juga 

Memiliki 6 (enam) Program Studi D-IV diantaranya : Teknik Mesin Produksi dan 

Perawatan, Teknik Listrik, Administrasi Bisnis Internasional, Akutansi Keuangan 

Publik dan Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan Administrasi Niaga adalah salah 

satu jurusan yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Jurusan Administrasi Niaga 

memiliki 3 (tiga) Program Studi, 1 (satu) diantaranya adalah Program Studi D-III 

yaitu D-III Administrasi Bisnis. Pada tahun 2016 bertambah 2 (dua) Program 

Studi D-IV yaitu D-IV Administrasi Bisnis Internasional dan Akuntansi Sektor 
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Publik. Program Studi Administrasi Bisnis merupakan salah satu program studi 

yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis yang berkonsentrasi pada bidang 

Kesekretariatan dan Administrasi perkantoran. Sesuai dengan kurikulum Program 

studinya. 

 Selama pelaksanaan Kerja Praktek penulis mendapatkan tempat di bagian 

Dept. Human Resource & Warehouse. Pelaksanaan Kerja Praktek ini terhitung 

mulai tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Juni 2021. Pelaksanaan Kerja Praktek 

ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang berbagai pelaksanaan 

tugas yang baik dan benar serta dapat menghadapi dunia kerja yang sebenarnya 

dengan pengalaman yang diperolehnya. 

Kerja Praktek merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan tugasnya. Supaya mencapai hasil yang 

diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan manfaat diadakannya Kerja Praktek 

tersebut. Adapun tujuan dan manfaat Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

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 PT. Besmindo 

Materi Sewatama khususnya di bagian HRD (Human Resource & 

Warehouse). 

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

PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD (Human 

Resource & Warehouse). 

3. Untuk mengetahui data-data yang diperlukan selama Kerja Praktek di PT. 

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD (Human Resource & 

Warehouse). 
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4. Untuk mengetahui dokumen dan file yang dihasilkan selama melakukan 

Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD 

(Human Resource & Warehouse). 

5. Untuk mengetahui perangkat keras dan lunak yang digunakan di PT. 

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD (Human Resource & 

Warehouse). 

6. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama 

melakukan Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di 

bagian HRD (Human Resource & Warehouse). 

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

dalam melakukan pekerjaan selama Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi 

Sewatama khususnya di bagian HRD (Human Resource & Warehouse). 

  

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek 

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 

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

aturan pelaksanaan Kerja Praktek. Jangka waktu kerja praktek yaitu selama 4 
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(empat) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 

2021. Adapun jadwal kerja di PT. Besmindo Materi Sewatama yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1. 1 Jadwal Jam Kerja Operasional 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d Kamis 08:00 s/d 17:00 WIB 12:00 s/d 13:00 WIB 

2 Jum’at 08:00 s/d 17:00 WIB 12:00 s/d 14:00 WIB 

3 Sabtu s/d Minggu LIBUR LIBUR 

Sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

1.4 Tempat Kerja Praktek (KP) 

Kerja praktek dilakukan di PT. Besmindo Mandiri Sewatama  yang 

beralamat di Jl. Duri – Dumai Km.9 Balai makam Kec. Mandau Kabupaten 

Bengkalis, Riau. Telp/Fax: (62-765), 5620049/ (62-765), 560755, Email: 

materi@besimindo.com 

 
Gambar 1.1.  Lokasi Kantor PT. Besmindo Materi Sewatama 

Sumber : PT. Besmindo Materi Sewatama 
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