BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kerja Praktik

Lajunya perkembangan zaman yang semakin modern, juga mempengaruhi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana dalam perkembangan
tersebut juga menuntut terlahirnya sumber daya manusia unggul yang memiliki
keahlian dan keterampilan di bidangnya masing – masing. Keahlian dan
keterampilan sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat menghadapi
persaingan dunia kerja yang kemungkinan besar tidak hanya bersaing dengan
tenaga kerja Indonesia saja, melainkan juga bersaing dengan tenaga kerja dari luar
Indonesia. Hal itu menyebabkan diperlukannya pengasahan keahlian dalam
bidang yang dikuasai oleh masing – masing individu. Dalam keadaan seperi ini,
tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu teori saja, tetapi juga memerlukan
adanya keterampilan dalam praktik langsung di lapangan untuk mendukung ilmu
teori tersebut.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk
membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang
kompetitif dalam dunia kerja. Diperlukan adanya kerjasama antara pihak – pihak
yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dapat membuahkan hasil. Pihak yang
dimaksud berupa lembaga pendidikan, perusahaan penyerap tenaga kerja, dan
masyarakat. Dari pihak – pihak tersebut di harapkan dapat memberikan manfaat
positif sesuai pada porsinya.
Politeknik Negri Bengkalis adalah salah satu Politeknik di Indonesia yang
menjadi tempat bagi mahasiswa untuk dapat mngembangkan kemampuan,
kualitas diri, dan akademik mereka agar dapat bersaing di dunia kerja. Sejalan
dengan itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Politeknik Negri Bengkalis ialah
dengan cara membuat kebijakan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja
Praktik (KP).
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Pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Kerja Praktik merupakan
mata kuliah wajib pada semester 8 (delapan) dengan syarat telah menyelesaikan
perkuliahan sampai semester 7 (tujuh). Setiap mahasiswa diwajibkan untuk turun
langsung ke lapangan yang telah diusulkan. Kerja Praktik diadakan karena kerja
praktik merupakan salah satu program untuk mahasiswa dapat melihat dan
merasakan dunia kerja yang sesungguhnya, mengenal ketidaksesuaian antara teori
dan praktik, bertemu dengan professional yang ahli di bidangnya, juga sebagai
tempat pembuktian diri bahwa mahasiswa yang melakukan kerja praktik memiliki
kualitas dan kompetensi yang tinggi. Diharapkan dengan adanya KP, mahasiswa
Politeknik Negeri Bengkalis dapat menjadi lebih siap dalam memasuki dunia
kerja, serta dapat menjadi lebih unggul dalam bersaing dengan lulusan dari
Perguruan Tinggi lainnya.
Pada proses Kerja Praktik, mahasiswa diarahkan untuk membantu dan atau
melakukan tugas yaitu mengverifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP – LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP – LS) merupakan dokumen permintaan pembayaran yang
dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas
atau surat perintah kerja lainnya, Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan
dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran atau dokumen yang dipersamakan. SPP – LS dan SPM merupakan alur
pencairan dana dari mulai permohonan pencairan dana dari setiap bidang di
instansi/dinas sampai dengan persetujuan pencairan dana yang telah disetujui oleh
BPKAD.

1.2.

Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik

1.2.1. Tujuan Kerja Praktik
Berdasarkan penjelasan yang ada, berikut ini merupakan tujuan dari
kegiatan Kerja Praktik, yaitu :
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1.

Agar Mahasiswa dapat memahami dan membiasakan diri untuk dapat
beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke
dunia kerja di kemudian hari.

2.

Agar memperoleh wawasan dan pengetahuan baru atas bidang pekerjaan
akuntansi yang dilakukan/praktikkan selama Kerja Praktik.

3.

Agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidangnya

4.

Agar dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis,
mengkaji teori/konsep dengan kenyataan penerapan kegiatan ilmu
pengetahuan dan keterampilan di suatu prusahaan/instansi.

5.

Agar

mendapatkan

masukan

guna

umpan

balik

dalam

usaha

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan
masyarakat
6.

Agar dapat membina dan meningkatkan kerjasama antara Prodi Akuntansi
Keuangan Publik Politeknik Negri Bengkalis dengan instansi pemerintah
atau swasta dimana mahasiswa ditempatkan.

1.2.2. Manfaat Kerja Praktik
Berikut ini merupakan manfaat dari Kerja Praktik yang di lakukan pada
Instansi/Perusahaan, yaitu:
1.

Mahasiswa dapat memahami dan membiasakan diri untuk dapat
beradaptasi dengan lingkungan kerja.

2.

Mahasiswa memperoleh wawasan dan pengetahuan baru atas bidang
pekerjaan akuntansi yang dilakukan/praktikkan selama Kerja Praktik

3.

Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam bidangnya

4.

Mahasiswa

mendapat

kesempatan

untuk

menganalisis,

mengkaji

teori/konsep dengan kenyataan penerapan kegiatan ilmu pengetahuan dan
keterampilan di suatu perusahaan/instansi
5.

Politeknik

Negeri

Bengkalis

memperoleh

umpan

balik

dari

instansi/perusahaan terhadapat kemamampun mahasiswa yang mengikuti
Kerja Praktik di dunia Pekerjaan.
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6.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh peningkatan kerja sama yang
baik dengan instansi pemerintah ataupun swasta.

1.3.

Waktu Pelaksanaan

1.3.1. Jadwal Kerja Praktik
Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung
mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Juni 2021. Adapun jadwal masuk
kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
(PUPR) tepatnya di bagian Keuangan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:
Tabel 1.1 Jadwal Masuk Kerja Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis
No.

Hari

Jam Kerja

Istirahat

1.

Senin s/d Rabu

08.00 s/d 16.00 WIB

12.00 s/d 13.00 WIB

2.

Kamis dan Jumat

08.00 s/d 16.30 WIB

12.00 s/d 13.30 WIB

3.

Sabtu dan Minggu

Libur

Libur

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis

1.3.2. Time Schedule Kerja Praktik ( lampiran 1)
Berikut adalah time schedule pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas PUPR
Kabupaten Bengkalis tepatnya pada Bagian Keuangan. Secara rinci dapat dilihat
pada Lampiran 1.

1.4.

Tempat Kerja Praktik
Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan di Bagian Keuangan pada Dinas

PUPR Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Pertanian, Desa Senggoro, Kec.
Bengkalis, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah
ini:

Gambar 1.1 Gambar Satelit Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis
Sumber: Google Maps
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