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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa 

selama kuliah perlu dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia nyata agar 

dapat merasakan dan mempelajari hal baru yang tidak didapatkan 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. Kerja Praktek (KP) dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku 

kuliah. 

PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Dumai adalah salah satu cabang dari PT. 

Pelindo 1 Indonesia yang berpusat dikota Medan, yang meliputi jasa angkutan, 

sewa dan perbaikan fasilitas,  perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, 

properti diluar  kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, surveyor, 

komunikasi dan informasi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, tally, pas  

pelabuhan dan timbangan. 
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1.2 Tujuan 

  

Adapun tujuan Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studi yang telah dipelajari 

di bangku kulia pada suatu organisasi/perusahaan 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program 

studi. 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di 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. 

 

1.3 Manfaat 

 

Sedangkan manfaat kegitan Kerja Praktek (KP) bagi mahasiswa yaitu: 

1. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dalam dunai pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/praktek sesuai dengan program studi. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitam dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studi. 

4. Politeknik Negeri Benglis memperoleh umpan balik dari 

Organisasi/Perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

Kerja Praktek (KP) di dunai pekerjaannya. 
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