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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 
 

Dalam proses kegiatan perkuliahaan mahasiswa selama kuliah perlu 

melakukan praktek kerja untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat 

oleh mahasiswa selama masa perkuliahaan dan mempelajari hal baru yang 

tidak didapat di perkuliahan dengan harapan  mampu memahami suatu 

bidang ilmu yang diberikan oleh suatu perusahaan baik secara teori maupun 

praktek.maka dari itu, mahasiswa perlu mengikuti salah satu kegiatan Kerja 

Praktek (KP) setidaknya minimal 6 (enam) minggu. 

Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu sekolah tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pelatihan vokasional yang 

menekankan pada pembentukan keahlian dan kompetensi dalam 

menghasilkan tenaga kerja terdidik yang siap kerja disetiap bidangnya. 

Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan kerja praktek agar setiap 

mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh 

kampus. 

Kerja praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori atau konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Kerja Praktek dapat menambah 

wacana,pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan 

persoalan-persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka 

peroleh dibangku kuliah. 

Plasa Telkom Bengkalis merupakan tempat Kerja Praktek yang 

dilaksanakan mulai awal bulan juli hingga akhir bulan agustus 2021. Plasa 

Telkom Bengkalis adalah perusahaan yang melayani berbagai keperluan 

pelayanan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan 
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internet telkom Indihome, Speedy, Jaringan TV kabel dan pemasangan 

jaringan telepon. Plasa Telkom Bengkalis merupakan cabang dari Plasa 

Telkom Group yang berada di Dumai. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek  

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan diadakannya Kerja Praktek bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri 

Bengkalis yaitu: 

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 kegiataan penerapan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan di suatu organisasi/perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiwa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

dalam penerapan pengetahuan dan attidue/perilaku mahasiswa dalam 

bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum 

dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai dengan 

program study terkait). 
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1.2.2  Manfaat Kerka Praktek 

Manfaat kerja praktek bagi mahasiswa/i Politekenik Negeri Bengkalis antara 

lain: 

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. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi 

atau perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di 

dunia pekerjaannya.. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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