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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat oleh mahasiswa 

selama kuliah perlu dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia 

nyata agar dapat merasakan dan mempelajari hal baru yang tidak didapat 

di perkuliahan. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengikuti salah satu 

kegiatan akademik bernama Kerja Praktek (KP) sekurang-kurangnya 4 

Minggu. 

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. 

Dinas Perhubungan merupakan tempat Kerja Praktek yang mana 

dilaksanakan mulai dari awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. Dinas 

Perhubungan berada di Kota Dumai yang dimana berfungsi untuk 

melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan dalam arti 

merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan 

mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, standarisasi 

pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi 

peraturan perundang–undangan dan program keselamatan bidang 

perhubungan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, 

pengaturan dan pengendalian lalu lintas, patroli dan pengawalan bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan persyaratan teknis dan 

kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan disiplin, serta 

pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum bidang perhubungan. 
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1.2 Tujuan 
 

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut : 

 

1. Mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan 

pendidikannya. 

2. Agar mahasiswa mendaptka pengalaman secara statist dilapangan sebagai wahana 

terbentuknya tenaga yang professional, yaitu tenaga yang memiliki seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya serta 

mampu menerapkan dalam kehidupan dunia kerja yang nyata. 

 

1.3 Manfaat 
 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik 

Bengkalis yaitu : 

1. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu, menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam dunia kerja. 

2. Mengetahui secara langsung kinerja mengenai tugas-tugas yang dikerjakan di 

Dinas Perhubungan 

3. Memberikan masukan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan 

meningkatkan peran terhadap dunia Pendidikan. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek pada 

Program Diploma III Program Studi Teknik Informatika. 
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