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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kerja 

Praktek juga merupakan salah satu matakuliah di semester 5 dan merupakan 

program wajib sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan D3 Teknik 

Informatika, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis 

 

Dikarenakan hal tersebut, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

Kerja Praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak 

diberikan oleh kampus. Sehingga kerja praktek dapat menambah wacana, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan 

persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang di peroleh di bangku kuliah. 

Strategi ini memadukan proses belajar-mengajar dalam kelas dengan 

pembelajaran dilapangan melalui kerja nyata pada suatu perusahaan atau lembaga 

pengelola usaha. (Panduan Kerja Praktek 2017) 

 

PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai merupakan tempat Kerja Praktek yang 

mana dilaksanakan mulai dari awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. PT 

Pelindo 1 Persero cabang Dumai adalah salah satu cabang dari PT Pelindo 1 

Persero Indonesia yang berpusat dikota Medan, dimana berfungsi meliputi jasa 

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

kapal, properti diluar  kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, komunikasi 

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

timbangan. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan  

1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa 

sebagai bekal di kemudian hari. 

2. Untuk menambah pengetahuan, keterlampilan dan pemahaman yang tidak 

didapat langsung dalam perkuliahan. 

3. Memperoleh pengalaman, pengamatan dan pengenalan visual secara 

langsung mengenai kondisi yang ada dilapangan.. 

4. Sebagai sarana pelatihan dan penyusunan laporan untuk suatu penugasan. 

 

1.2.2 Manfaat 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerpakan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahun teori/konsep seduai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menganalisa masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

Kerja Praktek di dunia pekerjaannya  
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