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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuatkita lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang 

terjadi akibat darikemajuan dan perkembangan tersebut.  

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

bahwasumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka 

kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahaan atau 

instansi diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk lebih 

mengenal dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin 

melaksanakan kerja praktek.  

Mahasiswa teknik mesin produksi & produksi (D-IV) di bawah naungan 

jurusanteknik mesin. Selain harus berkompetensi didunia kampus, mahasiswa/i 

harus juga berkompetensi terhadap dunia industri dan masyarakat, sebagaimana 

dimaksud dalam tri dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada 

masyarakat.  

Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata 

yangsesungguhnya, yang bertujuan mengembangkan keterampilan dan etika 

pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa/i untuk bermasyarakat.  

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan.dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan dan membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

Untuk itu, politeknik negeri  bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya 

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagaisalah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

sarjana (d-iv)politeknik negeri bengkalis. Untuk tahun akademik 2021-2021 
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program studi yang melaksanakan praktek kerja lapangan tidak hanya jurusan 

teknik mesin (D-IV). 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

KegiatanKerja Praktekbertujuan sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari dibangku 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 pengatahuan 

dan keterampilan disuatu organisasi/perusahaan. Menguji kemampuan 

mahasiswa POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS (sesuai program 

studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam 

penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam 

bekerja. 

4. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum 

proses pembelajaran bagi POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

(sesuai dengan program studi terkait) 
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