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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini persaingan dalam mencari pekerjaan sangat ketat disebabkan 

banyaknya para pelamar yang merupakan lulusan dari berbagai kampus dan 

sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Sebagai lulusan kampus, tentunya 

mahasiswa memiliki ijazah yang bisa dijadikan penilai dalam kemampuan ilmu. 

Namun kenyataannya ijazah tidak hanya menjadi acuan dalam mendapatkan 

pekerjaan karena saat ini banyak perusahaan atau instansi pemerintahan yang 

meminta adanya pengalaman dan keterampilan dalam bekerja. 

Jika lulusan tanpa pengalaman dan keterampilan kerja melamar pekerjaan, 

maka akan mengalami banyak hambatan seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh 

di kampus bersifat hanya teori sehingga kurang pengetahuan bagaimana 

mempraktekkan ilmu tersebut, teori yang diperoleh belum tentu sama dengan 

praktek kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Untuk itu, menerapkan ilmu dan pengentahuan seorang mahasiswa yang 

melaksanakan kuliah sangat di perlukan agar terbentuknya skill individu dari awal. 

Maka dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia nyata agar dapat merasakan 

dan mempelajari hal baru yang tidak didapat di perkuliahan. Mahasiswa perlu 

mengikuti salah satu kegiatan akademik bernama Kerja Praktek (KP) sekurang-

kurangnya 9 Minggu. 

Kerja Praktek adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal 

langsung ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa 

diwajibkan untuk turun langsung kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya 

masing-masing, dengan begitu setiap mahasiswa diharapkan bisa menerapkan 

secara langsung ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya kedalam dunia kerja. 

Selain itu dengan kerja praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, 
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keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja yang nantinya bisa diterapkan 

didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.  

Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu kampus yang mewajibkan 

mahasiswa untuk mengikuti kerja praktek untuk menyelesaikan studinya.  

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan lembaga pendidikan Diploma III dan 

Sarjana Terapan yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jurusan 

Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik Negri 

Bengkalis.  

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai merupakan tempat kerja praktek 

yang mana pelaksanaannya dilakukan mulai dari awal juli hingga awal september 

2021. PT Sarana Agro Nusantara merupakan perusahaan gabungan antara PT 

Sarana Sawitindo Utama Unit Dumai dengan PT Delitama Indonesia Unit Belawan. 

PT Sarana Agro Nusantara didirikan pada tanggal 2 Januari 2001 berdasarkan Akte 

Notaris Ny. Sartutiyasni Agung Iskandar, SH No. 9 tanggal 11 September 2000 dan 

telah disyahkan oleh Mentri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-18.HT.01.04 serta telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4020, tanggal 22 Juni 2001.  

Sejalan dengan perubahan status PT Delitama Belawan dan PT Sawitindo 

Dumai menjadi PT Sarana Agro Nusantara sesuai Akte Pendirian Penggabungan, 

maka kepemilikan sahamnya keseluruhan menjadi 100 milik PT Perkebunan 

Nusantara III Medan. Selanjutnya sesuai dengan hasil Rapat Umum Luar Biasa 

Pemegang Saham PT Sarana Agro Nusantara tanggal 13 September 2005, status 

kepemilikan saham berubah menjadi 55 milik PT Perkebunan Nusantara IV dan 45 

milik PT Perkebunan Nusantara III. 

 

 

 

1.2 Tujuan 
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Adapun tujuan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 

praktik yang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang 

studi yang diambil. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengekspos teori 

maupun ilmu pengetahuan sesuai dengan studinya yang dipelajari di bangku 

perkuliahan. 

3. Memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengembangkan potensi 

yang di dapat dari bidang studi yang diambil. 

4. Memperoleh umpan balik dalam dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha dalam meningkatkan kredibilitas 

kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis 

(sesuai dengan program studi yang terkait). 

 

1.2 Manfaat 

Sedangkan manfaat melaksanakan Kerja Praktek (KP) bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis yaitu : 

1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

baik itu konsep maupun teori dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menganalisis masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan diimplementasikan 

di dalam dunia nyata. 

3. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi atau 

perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KPdi dunia 

pekerjaannya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna 

pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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