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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan persoalan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah.(Panduan Kerja Praktek 2021). 

  KP dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara 

baik tentang bidang ilmu yang dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat 

mengetahui profesi serta atmosfir pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

 Pelindo I sei.Pakning merupakan tempat Kerja Praktek yang mana 

dilaksanakan dari awal bulan juli 2021.PT Pelindo I merupakan cabang dari PT 

Pelindo Indonesia I (Persero) atau Pelindo I yang berada di Sei.Pakning yang mana  

Perusahaan memfokuskan kegiatan utamnya di bidang penyelenggaraan dan 

pengusaha jasa kepelabuhan, serta optimalisai pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 

dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan 

Nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan terbatas. 

 

1.2. Tujuan 

Kegiatan KP bertujuan 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. 
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3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, meguji 

teori/konsep kenyataan kegiatan penerapa ilmu pengetahuan dan 

keterampilan si suatu organisasi/perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis(sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha menegenai kemampuan 

mahasisw dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum 2 

dan proses pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis(sesuai dengan 

program studi terkait). 

 

1.3. Manfaat 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Negeri 

Bengkalis yaitu: 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman ilmu pengetahuan teori/konsep 

sesauai dengan progeam studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan imu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai denga program studinya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

KP di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna perkembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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