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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

Kerja Praktek (KP) atau yang biasa disebut dengan On the Job Training (OJT) 

merupakan wadah untuk menuangkan ide atau gagasan mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan nyata, sehingga kondisi ini membuat proses pemahaman selama di bangku 

kuliah lebih baik. Selain itu mahasiswa mendapatkan apa yang belum didapat selama 

di bangku kuliah (pengalaman baru) dan sebagai pengembangan proses ide yang 

selalu berkembang. Berdasarkan hal tersebut perlu pelaksanaan kerja praktek 

disamping sebagai salah satu syarat kelulusan, juga untuk mendapatkan tenaga kerja 

siap pakai, terampil dan cekatan. Selain itu juga mahasiswa mampu menciptakan 

suatu karya yang bernilai tinggi. Salah satu cara untuk mewujudkan yaitu dengan cara 

menyelenggarakan mata kuliah kerja praktek, dimana mahasiswa dapat terjun 

langsung ke lapangan kerja agar lebih paham akan bidang yang di geluti. 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu muatan kurikulum 

suatu lembaga pendidikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan yang dimaksud adalah 

lembaga pendidikan kejuruan. KP tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan 

praktis berdasarkan teori-teori yang dipelajari di lembaga pendidikan kejuruan.  

Bagi penulis sendiri latar belakang dilakukannya praktik kerja ini diantaranya 

yaitu penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara langsung 

serta mendapatkan pengalaman dan juga sebagai salah satu syarat untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan pada program studi D4-Rekayasa Perangkat Lunak.  

Selama melakukan kerja praktek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis 

terdapat beberapa perkerjaan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual 

menggunakan excel salah satunya menginput data arsip di gudang, sehingga sering 

terjadinya tidak keakurat data. Berdasarkan permasalahan diatas penulis merancang 

aplikasi arsip dokmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. 



2 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup selama melaksanakan kerja praktek adalah mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan proses dari proyek yang dimulai dari tahap perencanaan 

sampai pelaksanaan. Selama melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proyek 

praktek diawasi oleh pembimbing instansi.  

Kerja Praktek dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kebupaten Bengkalis. Dalam 

pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, penulis 

ditempatkan di Ruangan Bidang Paud, yang di laksanakan mulai tanggal 04 Januari 

s/d 30 April 2021 yang berlangsung dengan baik dan lancer. Kegiatan yang di 

lakukan diruangan tersebut, mengentri kegiatan bidang paud kedalam aplikasi SIPD, 

memverifikasi data SPJ, merekap data BOP, mencatat surat masuk dan surat keluar 

dibuku agenda, fotocopy berkas, membuat absensi bidang paud, dan membuat 

website arsip gudang menggunakan framework laravel. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan dalam membuat aplikasi 

2. Menerapkan ilmu yang diperolah dari kampus 

3. Mengenal suasana kerja yang sebenarnya sehingga dapat membangun etos kerja 

yang baik 

4. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan 

Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis  

Manfaat yang dapat diperoleh dari kerja praktek adalah:  

1. Memperoleh kesempatan dalam menganalisis masalah yang ada 

2. Menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat dari kampus ke tempat kerja 

praktek secara nyata 

3. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga pendidikan 

khususnya Program Studi D4-Rekayasa Perangkat Lunak.  
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1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang akan diimplementasikan pada Dinas Pendidikan yaitu 

berupa aplikasi arsip dokumen menggunakan framework laravel. 
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