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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek adalah Kegiatan mahasiawa yang dilakukan dimasyarakat 

maupun perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja serta mendapatkan umpan balik 

perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat maupun jalur pengembangan 

diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu.  Praktek kerja ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, berdaya saing tinggi 

karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat yaitu 

kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi. 

KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa, serta 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan 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. 

 Agar menjadi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, skill, 

dan pengalaman didunia kerja melalui magang, maka penulis memilih Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai tempat 

pelaksanan Kerja Praktek.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas  penyelenggaraan 

penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam 

rangka pengembangan pembangunan secara umum, Pemantauan dan evaluasi, 

penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan hal diatas maka penulis mencoba mempelajari mekanisme 

pengolahan Data Keuangan yang meliputi salah satunya yaitu Pembuatan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulannya sebagai laporan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk memaksimalkan tugas dan kerja BAPPEDA. Salah satu 

dokumen untuk melengkapi laporan tersebut adalah Surat Perintah Tugas (SPT). 
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Pembuatan Surat Perintah Tugas tersebut sebagai pengimplikasian teori 

yang telah didapatkan diperkulihan dan menuangkan kedalam bentuk laporan 

kerja praktek dengan judul : “APLIKASI PEMBUATAN SURAT PERINTAH 

TUGAS (SPT) PADA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS BERBASIS 

WEB”. 

1.2. Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1. Tujuan Kerja Praktek 

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi /perusahaan. 

d. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program 

studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam 

penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

e. 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 Kerja Praktek 

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. 
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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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