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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Semakin berkembangnya teknologi dan maka setiap generasi haru 

bisa mengikuti alur tersebut agar tidak ketinggalan dengan membekali diri 

dengan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dibangku kuliah. Dibangku 

kuliah ini nantinya kita akan dikasi teori-teori yang akan dipelajari oleh 

mahasiswa. Namun hal tesebut tidaklah cukup untuk menjadi mahasiswa 

yang berkompeten dan berdaya saing. Untuk itu dilaksanakanlah Kerja 

Praktek yang mana Kerja Praktek merupakan hal yang wajib dilaksanakan 

bagi setiap mahasiswa. Kerja Praktek atau KP ini dilaksanakan pada instansi 

atau sebuah perusahaan yang mana nantinya mahasiswa akan mendapatkan 

pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan adanya Kerja Praktek ini 

memungkinkan mahasiswa dapat mengenal bagaimana sistem dan dan 

menambah wawasan tentang bagaimana cara bekerja dan juga membangun 

mahasiswa menjadi sumber daya yang berdaya saing tinggi ketika sudah 

selesai kuliah dan sudah mendapatkan dasar untuk menjadi tenaga kerja 

yang berkualitas dan mandiri. 

Kerja Praktek (KP) dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalanpersoalan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. KP 

dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara baik 

tentang bidang ilmu yang dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat 

mengetahui profesi serta atmosfir pekerjaan sesuai dengan program 

studinya (Panduan Kerja Praktek 2017). 

Maka dari itu untuk menyelesaikan Kerja Praktek ini penulis 

memilih Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai 

tempat untuk pelaksanaan Kerja Praktek. 
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BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah 

instansi pemerintahan yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati 

melalui Sekretaris Daerah (Sekda)  dalam menentukan kebijakan di bidang 

perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. 

Bappeda bertugas untuk  melaksanakan koordinasi, monitoring, bimbingan, 

konsultasi dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan.  

Berdasarkan hal diatas data yang diolah oleh Bappeda sangat banyak 

walaupun hanya pada satu bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah. 

Salah satunya yang sering terjadi sulit untuk mencari dan meng-organisir 

adalah nota dinas yang dibuat setiap kali ada kegiatan yang didapatkan dari 

atasan untuk pegawai bawahannya. Namun nota dinas ini biasanya hanya 

dibuat pada aplikasi Microsoft Word sehingga sulit untuk dicari ulang 

karena pada satu file Microsoft Word ada banyak sekali nota dinas sehingga 

memerlukan waktu untuk mencarinya. Oleh karena itu berdasarkan masalah 

diatas maka penilis akan memebuat sebuah aplikasi dengan judul : 

“APLIKASI NOTA DINAS PADA BAPPEDA KABUPATEN 

BENGKALIS BERBASIS WEB”. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

Dalam buku panduan Kerja Praktek Politeknik Negeri Bengkalis 

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

Kegiatan KP bertujuan sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya 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.  
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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 Politeknik Bengkalis (sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan 

kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis 

(sesuai dengan program studi terkait). 

 

1.2.2 Manfaat Kegiatan Kerja Praktek 

Manfaat Kerja Praktek sebagai berikut : 

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.  

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang 

mengikuti KP di dunia pekerjaannya.  

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.  
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