
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, dibawah pembinaan 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, 

provinsi Riau. Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi negeri 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan. 

Dalam mencapai visi dan misinya Politeknik Negeri Bengkalis 

menjalankan program -program pendidikan yang mendukung dalam menciptakan 

lulusan yang siap pakai di dunia kerja,salah satu program tersebut adalah kegiatan 

kerja praktek. 

Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti 

kerja praktek baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Kerja praktek 

adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal langsung  ruang lingkup 

dunia pekerjaan yang sesungguhnya.setiap mahasiswa di wajibkan untuk turun 

langsung kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya masing–masing.dengan 

begitu setiap mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu–ilmu yang telah di 

pelajari di bangku perkuliahan.selain itu dengan kerja praktek mahasiswa bisa 

menambah pengetahuan,keterampilan,dan pengalaman dalam bekerja yang 

nantinya dapat di terapkan didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yag didapatkan di bangku 

kuliah dengan yang ada di perusahaan 
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3. Mampu mengaplikasikan ilmu teoritis yang telah didapatkan selama 

bangku kuliah 

4. Meningkatkan keterampilan diberikan oleh Jurusan dalam melaksanakan 

kerja praktek lapangan Tahun 2020 dibidang keahlian yang dimilikinya 

5. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang instansi tempat 

pelaksanaan kerja praktek  

6. Memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek 2020 

  

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat kerja praktek lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapakan dari 

pengalaman kerja praktek ini dapat memberikan gambaran tentang dunia 

kerja sesungguhnya 

2. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara 

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan 

3. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa semakin hari persaingan 

didunia kerja semakin tajam, baik itu peluang maupun tantangan 

pengembangan karir. 

 

1.4  Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan kerja 

praktek ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, tujuan kerja praktek, manfaat 

kerja praktek, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Berisikan tentang penggambaran umum perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi perusahaan. 

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

Berisikan uraian pekerjaan selama kerja praktek di Posyantek 

Kecamatan Bengkalis.  

BAB IV  PROSES PERAKITAN MESIN TRAKTOR 

 Berisikan uraian singkat tentang proses perakitan mesin traktor. 

BAB V  PENUTUP 

 Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah 

perakitan mesin traktor. 
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