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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja Praktek adalah salah satu bentuk kegiatan pemahaman dan 

pengenalan kondisi di lapangan yang harus sedini mungkin untuk diketahui 

oleh semua mahasiswa. Selain itu Kerja Praktek dapat digunakan sebagai 

media komunikasi yang memungkinkan dilaksanakannya pertukaran informasi 

antara mahasiswa dan Lembaga perguruan tinggi serta industry maupun 

pemerintahan. 

Kerja Praktek merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa guna untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman didunia 

kerja. Kerja Praktek ini juga merupakan salah atu syarat yang harus dipenuhi 

oleh mahasiswa. Khusunya Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja praktek ini 

bertujuaan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman untuk 

menghadapi duni kerja secara nyata dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa 

untuk berinteraksi langsung dengan dunia industry. 

Mengingat dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak instansi 

atau perusahaan yang memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan 

usahanya. Salah satunya perusahaan atau instansi yang memanfaatkan 

teknologi dalam membangun usahnya adalah CV. ZULIYAN TRIMULTI 

PACIFIC. Zuliyan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

pengadaan software yang bersekala kecil maupun besar yang beroperasi di 

wilayah Pekanbaru. Perusahaan ini didukung oleh tenaga professional yang 

handal di bidangnya dengan dukungan teknologi terkini di dunia percetakan. 

Selama melakukan kerja praktik di perusahan CV. Zuliyan Trimulti 

Pacific dengan durasi waktu kurang lebih 4 bulan, Pembimbing lapangan 

memberikan beberapa tugas untuk dikerjakan. Diantaranya menganalisa 

database, mendesain UI sistem, Belajar Framework Angularjs dan Netsjs, 

instalasi server dan lain-lain. Perusahaan juga memberikan kesempatan untuk 

mengerjakan suatu project. Dimana, klien atas nama notaris Restu Debrina, 
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pengurusan perizinan. Karena, dalam proses pencatatannya masih secara 

manual menggunakan buku catatan, sehingga notaris harus mencari satu 

persatu data dalam buku catatan. Solusi yang bisa dilakukan oleh penulis 

yakni melakukan Analisa, perencanaan, dan membangun sistem untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan tersebut. 

1.2. Tujuan Dan Manfaat KP 

Kegiatan KP bertujuan sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah pada 

suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis 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 dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa yaitu:  

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis 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. 

1.3.Luaran Proyek Kerja Praktek 

Luaran proyek selama melakukan kerja praktek adalah aplikasi pencatatan dan 

tracking pengurusan dokumen notaris yang dapat membantu notaris dalam 

pencatatan dan tracking pengurusan dokumen sudah samapai pada tahap mana. 


	BAB I. PENDAHULUAN 
	1.1.Latar Belakang Pemikiran KP
	1.2. Tujuan Dan Manfaat KP 
	1.3.Luaran Proyek Kerja Praktek


