
  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (KP) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan yang terjadi 

akibat kemajuan dan perkembangan dari teknologi. Dalam masa persaingan yang 

semakin ketat sekaarang ini, kita menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan 

modal utama dalam suatu usaha. Maka sewajarnya kualitas tenaga kerja harus lebih 

dikembangkan dengan baik. 

Dalam memasuki dunia kerja, mahasiwa tidak hanya dituntut untuk lulus 

berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar. 

Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, tidak semua 

dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu, mahasiswa 

perlu melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

Perusahaan atau instansi diharapkan dapat meberikan kesempatan bagi 

mahasiswa/mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerimana 

mahasiswa/mahasiswi untuk mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan.  

Praktek kerja lapangan adalah suatu penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja 

nyata yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran dan 

pengalaman kerjaaa secara langsung dan menyeluruh sekaligus memberikan 

kesempatan kerja kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka 

dapatkan selama kegiatan perkuliahan. PKL wajib dilakukan mahasiswa program 

studi Diploma III Politeknik Negeri Bengkalis. yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan. Serta untuk mendapatkan 



kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada 

kaitannya dengan pendidikan. 

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 berdayaguna yang baik untuk kedepannya. Sebagai 

konsekuensinya setelah menyelesaikan Kerja Praktek selama 80 Hari, setiap 

mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah Laporan Pekerjaan selama 

melaksanakan Kerja Praktek agar mahasiswa bisa mempertanggung jawabkan hasil 

yang didapat dari kegiatan Kerja Praktek tersebut dan bisa melanjutkan perkuliahan 

pada semester berikutnya. 

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 

pentingnya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memecahkan setiap 

permasalahan yang muncul di dunia kerja kelak setelah usai pendidikannya.   

 



 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

1.2.1    Adapun Tujuan dari Praktek kerja Lapangan ini sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan di PT. Besmindo Materi 

Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

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

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD Warehouse 

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

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD Warehouse 

4 Untuk mengetahui dokumen dan file yang dihasilkan selama melakukan Kerja 

Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

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

Materi Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

6 Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama 

melakukan Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di 

bagian 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 Warehouse. 

1.2.2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

Bagi Penulis 

1. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang di dapat dalam 

perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. 

2. Belajar untuk sesuai standar operasional perusahaan sebagai sarana pelatihan 

dan pembinaan praktik yang di tangani secara langsung oleh perusahaan. 



3. Menambah pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri jika akan terjun 

ke dunia kerja.  

 

 

Bagi Politeknik Negeri Bengkalis  

1. Terjalinnya kerjasama bilateral antara politeknik dengan perusahaan. 

2. Politeknik akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman 

kerja magang. 

3. Politeknik yang akan dikenal di dunia industri.  

Bagi PT Besmindo Materi Sewatama 

1. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Dapat memanfaatkan praktik dalam membantu tugas-tugas karyawan 

perusahaan.  

3. Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk melakukan praktik kerja. 

 

1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP) 

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

aturan permintaan dari PT. Besmindo Materi Sewatama Duri. Jangka waktu kerja 

praktek yaitu selama delapan puluh hari, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 

sampai dengan 30 Maret 2021. Adapun jadwal kerja di PT. Besmindo Materi 

Sewatama Duri yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PT.Besmindo Materi Sewatama Duri 

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 Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB 11.30 s/d 13.30 WIB 

Sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

a. Jadwal masuk pukul 08.00 WIB  



Mulai bekerja jam 08.05 WIB, kemudian istirahat pukul 12.00 WIB, kembali masuk 

setelah istirahat jam 13.00 WIB, dan pulang pukul 17.00 WIB. Pada hari jumat 

istirahat pukul 11.30 WIB sampai 13.30 dan kembali masuk 13.30 WIB, pulang pada 

jam 17.00 WIB. 

b. Hari kerja mulai dari hari senin sampai dengan hari jum’at. 

Para karyawan dan karyawati wajib mengisi absen datang dan pulang melalui finger 

print, sedangkan anak magang mengisi absen melalui buku absen tamu. 

 

1.4 Tempat Kerja Praktek (KP) 

Perusahaan yang berlokasi di Jl. Duri-Dumai KM 9 Kecamatan Mandau, Duri-

Riau ini bekerja sama dengan PT Chevron Pacific Indonesia di wilayah Duri-Riau 
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