
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan institusi pendidikan  tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialis dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang 

berbeda jenis. Politeknik juga dapat merujuk pada sekolah pendidikan menengah 

yang berfokus pada pelatihan vokasional.  

Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi vokasional 

mahassiswa diarahkan untuk menguasai keterampilan dalam bidang yang 

diambilnya, sehingga mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah yang ada didalam kawasan keahliannya. Tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai adalah membekali para mahasiswa dengan kemampuan agar 

mempunyai daya saing tinggi didunia kerja. Tentunya hal tersebut harus dicapai 

dengan unsur penguasaan teori dan praktek. Salah satu cara agar mahasiswa dapat 

mewujudkan hal tersebut maka diadakanlah Kerja Praktek (KP). 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh di sebuah 

perguruan tinggi baik tingkat sarjana maupun diploma. Bangku perkuliahan telah 

mengajarkan teori –teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang industry 

tertentu. Namun untuk memperbanyak pengalaman kerja secara langsung, 

dilakukan kerja praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar mendapatkan 

ilmu diluar dari teori dan praktek yang didapatkan diperkuliahan. Mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktek harus sesuai dengan program studi yang diambil dengan 

tempat pelaksanaan yang berkaitan dengan program studi tersebut. 

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada 

suatu industry baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan dan 

instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja 

Praktek. Salah satunya instansi Pengadilan Agama Bengkalis yang merupakan 

instansi penyelesaian perkara rumah tangga. 



Instansi ini telah menerapkan sistem yang fleksibel namun efisien dalam 

mengatasi permasalahan dibidang tersebut. Seperti dalam melakukan arsip 

perkara, register perkara, surat elekronik, e-perpus, gugatan mandiri,dan e-

kalkulator. Teknolgi yang digunakan diinstansi ini sangatlah memadai, sehingga 

mudah untuk mengetahui jumlah perkara yang masuk dan inovasi- inovasi lainnya 

yang telah ada pada instansi ini.   

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan Kerja Praktek (KP) yaitu : 

1. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan 

2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan statistika dalam dunia 

kerja 

3. Mendapatkan masukan untuk umpan balik (feedback) dalam usaha 

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

4. Memahami penggunaan aplikasi dan inovasi teknologi yang berkaitan dengan 

perkara peradilan. yang bersentuhan langsung dengan masayarakat. 

5. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja 

 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek (KP) yaitu: 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam kerja. 

2. Sebagai tempat mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui dunia kerja serta 

menerima saran yang diberikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

3. Untuk menerapkan  ilmu semasa kuliah dan mengukur kemampuan mahasiswa  

4. Belajar berinteraksi dan belajar kerja sama di dalam sebuah tim  
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