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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek atau sering di singkat KP merupakan salah satu syarat yang 

harus dipunuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Dalam melaksanakan Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan 

mempu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja secara langsung juga 

diharapkan mampu menambah wawasan dan mampu menganalisa kendala-kendala 

yang terjadi disebuah perusahaan ataupun lingkungan kerja. 

Saat ini dunia teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga 

banyak perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintahan memanfaatkan 

peran dari teknologi dan inforamsi untuk membantu mempermudah pekerjaan 

manusia dan juga bisa dimanfaatkan sebagai media inforamasi maupun promosi. 

Penulis sendiri memilih PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis 

sebagai tempat melaksanakan kerja praktek, salah satu alasan mengapa penulis 

memilih tempat KP di Pulau Bengkalis adalah karena kondisi pandemi Covid-19 

yang melanda seluruh dunia. Banyak perusahaan-perusahaan luar menolak 

mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan mereka, karena 

khawatir terjangkiti dan mencegah dari penyebaran Virus Corona. 

PT. Java Digital Nusantara merupakan salah satu perusahaan resmi yang 

ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis teknologi informasi 

(Information Technology IT) dengan pemgembangannya telah berhasil dan telah 

mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan yang 

dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan aplikasi komputer. PT. Java Digital 

Nusantara akan terus meningkatkan kualitas jasa internet yang lebih unggul di 

seluruh Indonesia dengan menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek 

teknologi internet secara optimal dan kreatif. 
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PT. Java Digital Nusantara berdiri sejak tanggal 07 Juni 2016 yang memiliki 

kantor pusat di Komplek Puri Nirwana 1 Kav.1 No.1 Jl. Raya Cikaret Cibinong 

Kab. Bogor Jawa Barat, Indonesia. 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

a. Agar mahasiswa memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan 

kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja dikemudian hari 

b. Mengimplementasikan pengalaman dan bayangan akan pekerjaan yang 

nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi -instansi pemerintahan 

c. Mengenali potensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan 

1.3. Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

a. Syarat bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk 

menyelesaikan perkuliahan 

b. Tempat untuk menyalurkan kemampuan dan mengasah skill yang 

dimiliki mahasiswa selama belajar di kampus 

c. Memahami secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya 
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