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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

on the job training atau kerja praktek (KP) merupakan pelatihan yang 

dilakukan langsung ditempat kerja, dimana seorang karyawan mempelajari 

pekerjaan dengan melaksanakannya secara aktual dan pada dasarnya setiap 

karyawan memperoleh pelatihan ditempat kerja pada waktu mereka memasuki 

perusahaan (Swasto, 2011). Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses 

yang mengajarkan keterampilan dan keahlian tertentu, sehingga karyawan akan 

semakin terampil dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik (Dessler, 2009). 

 

Menurut PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, 

Pelatihan kerja atau yang sekarang biasa kita kenal dengan istilah training adalah 

seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja 

pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya, pelatihan kerja merupakan proses 

mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja (vocational) 

serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. 

 

Pada kerja praktek ini, penulis diberi tugas untuk membuat sebuah proyek 

yang berfungsi untuk pendataan sarana dan prasarana sekolah. Pendataan sarana 

dan prasarana sekolah masih bersifat manual yang membuat pendataan masih 

kurang efisien seperti dalam pengantaran laporan ke instansi terkait kemudian 

instansi tersebut melakukan input ulang dari data laporan itu, dan masih ada 

beberapa kegiatan dari pendataan sarana dan prasarana yang masih kurang efisien, 

maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengelola pendataan sarana 

dan prasarana sekolah dengan lebih efisien, efisien yang dimaksud disini yaitu 
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mengurangi dalam penggunaan waktu, tenaga maupun biaya. Sistem tersebut akan 

diberi nama Sisaprana yang akan mengelola pendataan sarana dan prasarana 

sekolah di Kabupaten Bengkalis. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Melatih mahasiswa untuk memahami dan membiasakan diri untuk dapat 

berada dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia 

nyata kemudian hari. 

2. Memperoleh pengalaman praktek sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja. 

4. Menciptakan dan melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

serta etika yang baik serta dapat bersosialisasikan dengan lingkungan 

sekitar 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kerja praktek adalah: 

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

nyata. 

2. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala permasalahan yang dihadapi. 

3. Menambah wawasan pada mahasiswa Kerja Praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah instansi/perusahaan dan mengetahui pekerjaan apa 

saja yang dilakukan dalam sebuah instansi/perusahaan. 

4. Meningkatkan penggunaan kata dan berinteraksi yang baik di dunia kerja. 

 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Luaran proyek yang dihasilkan selama melakukan kerja praktek di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah aplikasi berbasis website yang 

bernama Sisaprana.  
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