
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

 Kerja Praktek (KP) adalah salah satu matakuliah wajib yang ada di semua 

Program Studi (prodi) di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja Praktek 

merupakan proses belajar bekerja di suatu instansi dengan tujuan mendapatkan 

pengalaman kerja dan melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang 

bersesuaian dengan kompetensi masing-masing prodi. 

Kerja Praktek adalah penempatan seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan 

yang sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin dan 

tanggung jawab yang merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ada hubungannya dengan latar 

belakang seseorang yang melaksanakan Kerja Praktek tersebut. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai pada bagian pelayanan 

data, membuat akta kelahiran, membuat KTP, membuat kartu KIA, dll. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan kesempatan kepada siswa 

dan mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek (KP) guna meningkatkan mutu 

dan wawasan yang mereka miliki. Oleh karena itu penulis memilih untuk 

melakukan kerja praktek ditempat tersebut, Dengan demikian, melalui Lapoan 

Kerja Praktek (LKP) ini penulis hendak mengkaji “Melakukan Penginputan Data 

atau Mengupdate Data Pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kementerian 

(SIAK)”. 

1.2 Tujuan 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Dumai adalah: 

1. Mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah 

menyelesaikan pendidikannya. 

2. Memperoleh wawasan sehingga dapat mengembangkan disiplin ilmu yang 

dimiliki dengan kebutuhan di dunia kerja nanti. 



 

 

3. Mengetahui secara langsung kinerja mengenai tugas-tugas yang dikerjakan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek 

pada Program Diploma III Program Studi Teknik Informatika. 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Dumai adalah: 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai persyaratan untuk menentukan kelulusan dibangku kuliah. 

2. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang tidak dapat 

diluar tetapi didapatkan di tempat kerja praktek. 

3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja. 

4. Dapat menyelesaikan menginput atau mengupdate data di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

5. Mengimplementasikan sistem dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kementerian (SIAK). 

1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi 

 Sarana untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Kualitas perguruan 

tinggi dinilai dari kualitas lulusan yang dihasilkan dari perguruan tinggi tersebut, 

yaitu: 

1. Sebagai syarat bagi mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. 

2. Sarana untuk menjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

1.3.3 Bagi Instansi 

1. Sebagai bahan masukan bagi kantor dari setiap laporan yang dibuat oleh 

mahasiswa. 

2. Sebagai masukan bagi kantor dinas untuk meningkatkan kualitas dari 

kantor tersebut. 

3. Sebagai bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial kantor dalam 

bidang pendidikan. 
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