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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman 

teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai profesi 

bidang studi. KP dapat menambah pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan teori yang diperoleh dari perkuliahan. 

Kerja Praktek merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan dan 

keterampilan yang diperoleh mahasiswa. Kerja Praktek diberbagai perusahaan dan 

instansi akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu 

pengetahuaan, keterampilan dan pengalaman. Kerja Praktek menjadi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri 

Bengkalis. Melalui Kerja Praktek ini mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat 

menambah pengetahuaan mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin 

dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya.  

Oleh karena itu semua ilmu yang telah dipelajari dari berbagai mata kuliah 

dapat secara langsung dipraktekkan di tempat pelaksanaan Kerja Praktek yaitu di 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai yang berhubungan dengan 

komputer dan akutansi. Untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan antara 

teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan melaksanakan Kerja Praktek di 

instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya. Agar dapat dihasilkan tenaga kerja yang 

terampil dibidangnya dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan 

lulusan yang handal.  
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan KP adalah 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 

dunia kerja sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

3. Memberi 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 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 mengenai kemampuan mahasiswa 

dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum 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 dunia kerja dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya 
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4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi atau 

perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di dunia 

pekerjaannya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.  
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