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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

 Politeknik Negeri Bengkalis merupakan Perguruan Tinggi Negeri 

yang menghasilkan skill setting ahli madya Diplona III (D3) dan Diploma 

IV (D4) yang terdiri dari delapan jurusan dan enam belas prodi. Salah satu 

jurusan di Politeknik  Negeri Bengkalis adalah Teknik Informatika yang 

mempunyai dua prodi yaitu D3 Teknik Iformatika dan D4 Rekayasa 

Perangkat Lunak. Mahasiswa setiap jurusan diharapkan dapat berorientasi 

pada tuntutan tenaga kerja siap pakai setelah lulus kuliah. 

 Untuk dapat terjun dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap 

mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja yang 

sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya selama 

perkuliahan. Banyak hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang 

belum mempunyai pengalaman kerja untuk bisah terjun di dunia pekerjaan, 

karena ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus akan berbeda dengan 

terjun langsung dilapangan. 

 Dikarenakan hal diatas, Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

mata kuliah kerja peraktek agar mahasiswa dapat mempratekkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama dikampus di dunia pekerjaan. Pada 

umumnya, kerja praktek dilakukan di perusahaan yang ada keterkaitan 

dengan jurusan. Untuk jurusan Teknik Informatika kerja peraktek akan 

dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang sistem 

informasi pengolaan data. 

  Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru merupakan instansi pengolaan data dan informasi yang 

terintegrasi sebelum dilakukan publikasi. Dinas Komunikasi Informasi 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru muncul karena dilatorbelakangi 
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tututan terhadap terbentuknya system kepemerintahan yang bersih, 

transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif 

dan melahirkan inspirasi penyediaan data  infomasi dan media komunikasi 

melalui E-Government. Dengan adanya ketersediaan informasi yang 

transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan 

membuat sistem pemerintahan lenih baik. Peran Diskominfo  Pekanbaru 

juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan generasi muda agar 

mampu memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas. 

 Segala upaya dilakukan untuk menungkatkan mutu masyarakat dan 

generasi muda, salah satunya membuat layanan masyarat melalui animasi 

2D. Layanan masyarakat melalui animasi 2D ini dibuat dengan tema 

“Magrib Mengaji”. Pembuatan animasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

kedisiplinan terhadap waktu serta mengajak generasi muda dalam 

mendalami ilmu agama terkhususnya untuk mengaji. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

  1.2.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksaan Kerja Praktek (KP) adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Untuk menmbah pengalaman serta pengetahuan selama 

melakukan kerja praktek. 

3. Untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. Untuk dapat membuat layanan masyarakat dengan 

memanfaatkan internet di sebuah instansi. 

4. Untuk dapat membuat animasi 2D Magrip Mengaji sebagai 

media layanan masyarakat Kota Pekanbaru. 
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1.2.2 Mamfaat 

 Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP)  

adalahsebagai berikut : 

1. Mendapat kesempatan untuk mendapatkan skill serta ilmu pengetahuan 

yang telah di peroleh dalam lapangan perkulian di lapangan pekerjaan. 

2. Dapat mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus selama 

kerja praktek dilakukan. 

4. Dapat membuat dan menyelesaikan animasi 2D sebagai media layanan 

serta ajakan bagi masyarakat. 
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