
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

 Politeknik Negeri Bengkalis merupakan Perguruan Tinggi Negeri 

yang menghasilkasn skill setingkat ahli madya Diploma III (D3) dan 

Diploma IV (D4) yang terdiri dari delapan jurusan dan enam belas 

prodi. Salah satu jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis adalah Teknik 

Informatika yang mempunyai dua prodi yaitu D3 Teknik Informatika 

dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak dan D4 Securtty Siystem. 

Mahasiswa setiap jurusan diharapkan dapat berorientasi pada tuntutan 

tenaga kerja siap pakai setelah lulus kuliah.  

 Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap 

mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapai dunia kerja 

yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya selama 

perkuliahan. Banyak hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang 

belum mempunyai pengalaman kerja untuk bisa terjun di dunia 

pekerjaan, karena ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus akan 

berbeda dengan terjun langsung dilapangan.  

 Dikarenakan hal diatas, Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

mata kuliah kerja praktek agar mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama di kampus di dunia pekerjaan. Pada 

umumnya, kerja praktek dilakukan di perusahaan yang ada keterkaitan 

dengan jurusan. Untuk jurusan Teknik Informatika kerja praktek akan 

dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang 

sistem informasi atau pengelolaan data. 

 Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah 

yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam 
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dinas gawat darurat atau Rescue (Penyelamatan) seperti Ambulans dan 

Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan 

pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boots/sepatu 

khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi 

dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat 

pada saat pelaksanaan tugas. 

  Dinas pemadam kebakaran disingkat Damkar atau PMK adalah 

orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan 

penyelamatan, dan menanggulangi atau kejadian lainya. Petugas 

pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari 

kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk 

menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, 

gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dll. Di lain hal, mereka juga 

ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak 

menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, 

menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan 

yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam 

kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan 

pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara 

menanggapinya. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Peraktek (KP) adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan selama 

melakukan kerja praktek. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. 

4. Untuk dapat membuat layanan sistem pendataan kebakaran 

Hutan dan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran berbasis website 

dan Php (Hypertext Prepocessor). 

 

1.2.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan di 

lapangan pekerjaan. 

2. Dapat mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia 

pekerjaan. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus 

selama kerja praktek dilakukan. 

4. Dapat membuat dan menyelesaikan Sistem Pendataan 

Kebakaran Hutan dan Gedung milik Dinas Pemadam 

Kebakaran. 
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