BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP)
Politeknik Bengkalis adalah perguruan tinggi vokasi yang didirikan pada tahun

2000 oleh pemerintah kabupaten Bengkalis melalui Yayasan Gema Bahari.
Selanjutnya pada awal tahun 2008 Politeknik Bengkalis meminta dukungan kepada
Yayasan Bangun Insani (YBI) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pada tahun 2011 Politeknik Negeri
Bengkalis resmi menjadi PTN melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas) Nomor 28 tahun 2011 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian pada akhir tahun 2011 Politeknik Negeri
Bnegkalis diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Kemendikbud). Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi yang
menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang mempunyai
kemampuan prosfesional agar mampu mempersiapkan diri untuk menerapkan,
mengembangkan, dan penyebarluasan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi agar taraf
kesejahteraan masyarakat meningkat.
Kerja Praktik merupakan suatu proses pembelajaran melalui pengenalan
langsung dengan dunia kerja yang sesungguhnya dengan terjun langsung ke lapangan
pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kerja praktik merupakan suatu
wadah yang disiapkan untuk menyalurkan ide atau gagasan mahasiswa/mahasiswi
dalam melakukan praktik kerja secara nyata. Untuk itu diharapkan untuk
mahasiswa/mahasiswi dapat menerapkan dan menyalurkan ilmu pengetahan yang di
dapat sebelumnya di tempat kerja Kerja Pekerjaan masing-masing. Kerja Praktik ini
diharapkan agar dapat menciptakan generasi yang dapat bersaing setelah
menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan mampu menyiapkan kualitas
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serta ketrampilan yang luas dalam menghadapi era digital kedepan. Kerja praktik ini
dilakukan untuk mahasiswa/mahasiswi yang sudah melaksanakan perkuliahan selama
6 semester untuk Diploma 4 dan semester 4 untuk Diploma 3 di kapus Politeknik
Negeri Bengkalis.
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik (AKP) merupakan salah satu
program studi yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis yang menyelenggarakan
program studi untuk tahapan sampai kepada (sarja terapan) di bidang akuntansi
keuangan publik. Program studi Akuntansi Keuangan Publik ini bertujuan untuk
menyiapkan lulusan dibidang akuntansi berupa penerapan keahlian dibidang akuntansi
keuangan publik dalam menghadapi persaingan di dunia industri. Oleh sebab itu untuk
melatih keahlian yang telah di dapatkan untuk diterapkan di dunia pekerjaan, maka
program studi Akuntansi Keuangan Publik mewajibkan untuk seluruh mahasiswa
Akuntansi Keuangan Publik untuk mengikuti kerja praktik yang diselenggarakan
selama 4 (empat) bulan. Untuk program studi Akuntansi Keuangan Publik ini
dilakukan di Instansi pemerintahan maupun di Instansi perusahan swasta yang
berkaitan dengan keuangan publik.
Adapun Kerja Praktik ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yang bisa
menerapkan kemampuan di bidang akuntansi keuangan publik yaitu Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1.2

Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik
Adapun penyelenggara Kerja Praktik (KP) yaitu sebagai kegiatan wajib yang

dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi sebagai salah satu syarat untuk bisa
menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bnegkalis. Untuk itu di perlukan
pengetahuan mengenai tujuan dan manfaat dari Kerja Prkatek yaitu sebagai berikut:
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1.2.1 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik (KP)
Adapun tujuan pelaksanaan Kerja Praktik mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis
adalah sebagai berikut::

1.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori/konsep
ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah dipelajari di bangku
kuliah pada suatu organisasi/perusahaan.

2.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya.

3.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji
teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
keterampilan disuatu organisasi /perusahaan.

4.

Memberikan pengalaman kerja bagi praktikan agar dapat membangun rasa
tanggung jawab, mandiri dan profesional yang dapat dijadikan gambaran dalam
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya

5.

Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program studi
terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan
pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.

6.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa dan
kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis (sesuai dengan program studi terkait).

1.2.2 Manfaaat Pelaksanaan Kerja Praktik
Adapun manfaat pelaksanaan Kerja Praktik mahasiswa Politeknik Negeri
Bengkalis adalah sebagai berikut:
1.

Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata;

2.

Mahasiswa

memperoleh

pengalaman

praktis

dalam

menerapkan

ilmu

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya;
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3.

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai
dengan program studinya;

4.

Membangun rasa tanggung jawab, mandiri dan profesional praktikan dalam
menghadapi dunia kerja;

5.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan
terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di dunia pekerjaannya; dan

6.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna
pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

1.3

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik
Kerja Praktik (KP) dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari tanggal 24

Februari 2021 s/d 24 Juni 2021. Time schedule pelaksanaan kegiatan KP dimulai
dari pengajuan tempat KP hingga sidang KP dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah
ini:
Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik (KP)
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
No
Kegiatan
Dese
Jan
Feb
Mar
April Mei
1
2

Juni Juli

Pengajuan surat KP
Sosialisasi dan
pembekalan KP

3

Pelaksanaan KP

4

Pembuatan laporan KP

5

Sidang KP

Sumber : Data Olahan (2021)

Dalam pelaksaan Kerja Praktik adapun untuk jam kerja yang dilaksanakan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis dapat
dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

4

Tabel 1.2 Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik (KP)
No.

Hari

Masuk

Istirahat

Pulang

1

Senin

08.00

12.00 -13.30

16.40

2

Selasa

08.00

12.00 -13.30

16.40

3

Rabu

08.00

12.00 -13.30

16.40

4

Kamis

08.00

12.00 -13.30

16.40

5

Jum’at

08.00

11.30 -13.30

16.30

6

Sabtu

Off

Off

Off

Sumber: Data Olahan (2021)

1.4

Tempat Kerja Praktik
Praktikan melakukan kegiatan Kerja Praktik (KP) di sebuah kantor instansi

pemerintahan. Berikut ini merupakan data dan lokasi mengenai tempat pelaksanaan
KP yang dilakukan oleh praktikan :
Lokasi Kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis
Sumber : Google
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