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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek ini merupakan medukung kegiatan belajar mengajar 

mahasiswa melalui kerja praktek secara langsung di dunia kerja sesuai 

dengan  program studi tertentu untuk mencapai  keahlian bekerja sebagai 

bekal untuk menjadi pekerja professional di dunia kerja. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka diterapkan suatu sistem pendidikan yang dikenal 

dengan istilah “kerja praktek”. Sistem ini merupakan  suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan program 

pendidikan di kampus dengan penguasa keahlian di dunia kerja untuk 

mencapai keahlian profesional tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka para mahasiswa pada jenjang tertentu diwajibkan mengikuti kegiatan 

praktek kerja di dunia yang merupakan system pendidikan untuk mencapai 

keahlian professional. 

Pelaksanaan pendidikan sistem ganda (PSG) yang selanjutnya disebut 

sebagai Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sebagai perwujudan dan 

kebijaksanaan “link and match” atau (keterkaitan dan ketersepadanan) antara 

sekolah dan dunia kerja selain agar  mahasiswa memiliki profesionalisme 

yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan kebutuhan, juga mahasiswa 

akan memiliki etos kerja yang meliputi : kemampuan kerja, motivasi kerja, 

inisiatif, kreativitas, hasil kerja yang berkualitas, disiplin waktu dan kerajinan 

dalam bekerja, dalam hal ini juga penyediaan lapangan tenaga kerja yang 

terampil adalah tanggung jawab kita yang bisa diambil melalui jalur formal 

dan non formal. Salah satu jalur formal adalah melalui perguruan tinggi, 
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salah satu pembelajaram dari metode kerja praktek mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1.    Untuk meningkatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan 

tingkat pengetahuan, wawasan dan keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja. 

2.    Menumbuhkan kepada mahasiswa   untuk menyesuaikan diri pada iklim kerja yang 

sebenarnya. 

3.    Memberi suatu pengalaman kerja yang merupakan suatu proses pendidikan. 

4.   Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

profesional. 

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya kerja praktek ini, kita diharapkan 

dapat memiliki bekal dan pengalaman dalam dunia kerja terutama dunia 

ketatausahaan.  

 

1.2   Tujuan kerja praktek 

A. TUJUAN    

Tujuan dengan diadakan kerja praktek ialah Menghasilkan tenaga kerja yang 

memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat 

pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan ketentuan 

kebutuhan dunia kerja. 

Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas / profesional. 

Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

dari proses pendidikan. 

Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dalam 

dunia kerja dan masyarakat. 

Memantapkan kedisiplinan dan tanggungjawab siswa dalam melaksanakan tugas 

serta Mendorong siswa untuk berjiwa wirausahawan dan mau bekerja 

  B. MANFAAT    

.   Menyiapkan mahasiswa untuk belajar bekerja secara mandiri maupun bekerja 

dalam suatu tim dan mengembangkan potensi serta kreatifitas sesuai dengan 

minat dan bakatnya masing – masing.  
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.  Meningkatkan status dan kepribadian mahasiswa sehingga mampu berinteraksi, 

berkomunikasi dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi. 

.    

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1.Sejarah singkat perusahaan  

PTPertamina (Persero) adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki 

pemerintah Indonesia (National Oil Company). Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 10 

desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti 

nama menjadi PN PERMINA. Setelah bergabung dengan PN PERTAMIN pada tahun 

1968, nama perusahaan ini berubah menjadi PERTAMINA.  Dengan bergulirnya 

Undang-Undang No.8 Tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan 

ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. 

PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 september 2003 berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, Pertamina memiliki tugas utama sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pengusahaan migas dalam arti seluas-luasnya guna memperoleh hasil 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan negara. 

2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan-bahan minyak dan gas bumi dalam negri 

yang pelaksanaannya diatur dengan aturan pemerintah. 

Dalam KEPPRES No. 11 tahun 1990, tugas pokok Pertamina adalah menyediakan BBM 

serta gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu meliputi kebutuhan energi 

dan bahan bakar industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pertamina mencakup : 

1. Eksplorasi dan Produksi 

 Kegiatan ini mencakup upaya menemukan lokasi yang berpotensi bagi penambangan 

minyak dan gas bumi. 

2. Pengolahan  

 Kegiatan ini mencakup proses-proses memurnikan,penyulingan, destilasi, serta 

mengolah gas dan minyak mentah menjadi bahan bakar atau produk petrokimia. 

3. Penunjang 

 Kegiatan ini mencakup segala kegiatan yang dapat menunjang terselenggaranya 

bagian-bagian diatas. 

Dalam bidang pengolahan minyak bumi, saat ini PT. Pertamina memiliki 7 Refinery unit 

yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu : 

1. Refinery Unit II di Dumai-Sei.Pakning, Riau dengan kapasitas produksi 170.000 

barrel/hari. 

2. Refinery Unit III di Plaju, Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi 134.000 

barrel/hari. 

3. Refinery Unit IV di Cilacap, Jawa tengah dengan kapasitas produksi 350.000 

barrel/hari. 

4. Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi 252.000 

barrel/hari. 
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5. Unit Produksi VI di Balongan, Jawa Barat dengan kapasitas 125.000 barrel/hari. 

6. Refinery Unit VII di Sorong, Papua dengan kapasitas 10.000 barrel/hari. 

 

A. Sejarah Pertamina Refinery Unit II Sungai Pakning 

Kilang minyak Pertamina Sungai Pakning merupakan bagian dari kilang minyak 

Pertamina Refinery Unit II Dumai.Kilang minyak Sungai Pakning berada kira-kira 120 

Km dari kilang minyak Pertamina Dumai.Kilang minyak Pertamina Sungai Pakning 

mulai di bangun dibulan November 1968 oleh Refening Associate (Canada) Ltd atau 

Refican dan mulai beroperasi bulan Desember 1969 dengan kapasitas 25.000 barrel 

perhari.  

Pengoperasian kilang langsung ditangani oleh Refican, kemudian pada bulan September 

1975 seluruh operasi kilang diambil alih Pertamina. Setelah mengadakan 

penyempurnaan secara bertahap oleh Pertamina pada akhir 1977, kapasitas kilang dapat 

ditingkatkan menjadi 35.000 barrel perhari, pada bulan April 1980 kapasitasnya 

ditingkatkan menjadi 40.000 barrel perhari, kemudia pada tahun 1982 kapasitasnya dapat 

disesuaikan dengan desainnya yaitu 50.000 barrel perhari. 

 

Bahan baku dan Produk PT Pertamina RU II Sungai Pakning 

Bahan baku utama yang digunakan di PT Pertamina RU II Sungai Pakning adalah 

Crude Oil diantaranya Sumatera Light Crude (SLC) dari lapangan Minas, Selat Panjang 

Crude (SPC), Lirik Crude Oil (LCO), dan Lalang Crude Oil (LLO). Spesifikasi bahan 

tersebutdapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

SIFAT NILAI 

Gravity, API° 35,3 

Specific Gravity (SG) 0,8482 

Sulfur, wt% 0,09 

Otal Nitrogen, ppm 1160 

Hydrogen, wt% 13,5 

Acid Number, mg KOH/g 0,06 

Pour Point, °F / °C 100 / 38 
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Charact, Factor (K-FACTOR) 12,6 

Viscosity, cSt at 40 °C (104 °F) 19,2 

Viscosity, cSt at 50 °C (122 °F) 14,1 

Vanadium, ppm 0,13 

Nickel, ppm  9,5 

MCR, wt% 2,86 

Ramsbottom Carbon, wt% 2,28 

Asphaltenes 0,34 

 

Produk-produk yang dihasilkan PT Pertamina RU II Production Sungai Pakning selanjutnya 

didistribusikan ke berbagai daerah, antara lain : 

1. Bahan Bakar Minyak berupa ADO (Automotive Diesel Oil) dan Kerosene 

didistribusikan melalui pemasaran BBM Retail Region I, meliputi 

Siak,Bengkalis,Pekanbaru, dan Sumatera Utara. 

2. Straight Run Naphta untuk umpan Naptha Rerun Unit dikilang minyak Dumai. 

3. LSWR (Low Shulphur Waxy Residue) yang digunakan sebagai umpan High Vacum 

Unit (HVU) kilang minyak Dumai dan sebagian di Eksport.  
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2.2. Visi dan Misi PT.Pertamina 

 

Visi 

Menjadi Kilang (BERCAHAYA)  

Bersih, Cantik, Harmonis, Handal, & Terpecaya 

 

Misi 

Menjalankan usaha minyak, gas serta energi baru terbarukan secara terintegrasi, 

berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. 

  

2.3.  Struktur Organisasi Pertamina 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1  Kegiatan Selama Melaksanakan Kerja Praktek 

Adapun kegiatan yang penyusun lakukan selama melaksanakan praktik kerja di 

PT.PERTAMINA(PERSERO) REFINERY UNIT II SUNGAIPAKNING. antara lain, 

sebagai berikut : 

1. Senam Pagi pada Hari Jumat; 

2.     Membantu memperbaiki jaringan telepon 

3.    Memasang mixer dan speaker 

4.    Memperbaiki cctv 

5.    Membersihkan kabel kabel 

6.    Memuat kabel luruss 

7.  Memonitor CCTV 

8.  Membuat Password pada Komputer 

9.  Membuat Hand Sanitizer Otomatis 

 

3.2  Hasil yang di peroleh 

 

Kerja Praktek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak awal bulan november sampai 

dengan akhir desember 2020 di PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. Pakning. 

Adapun tugas yang dikerjakan antara lain: 
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 Hand sanitizer otomastis adalah sebuah alat untuk pencegahan penyebaran 

Pandemi virus corana atau covid-19. 

Sebab ada 22 studi kesehatan yang menyebutkan, Virus Corona penyebab SARS 

ataupun MERS bisa bertahan hidup di benda mati. Virus Corona bisa bertahan di 

kayu dan kaca selama empat hari, bertahan di plastik selama lima hari, di aluminum 

selama 2 hingga 8 jam, dan di sarung tangan medis selama 8 jam. 

Berangkat dari hal itu Laporan KP ini membahas tentang “hand sanitize otomatis”  
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3.3Hasil yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di PT. Pertamina (Persero) RU 

II Sei. Pakning selama 2 (dua) bulan terdapat beberapa target yang ingin dicapai, 

diantaranya : 

1. Memahami dunia kerja khususnya dibidang IT. 

2. Mengerti perkembangan teknologi dimasa sekarang. 

3. Dapat memahami system kerja pada perusahaan. 

4. Mengetahui perangkat – perangkat yang digunakan perusahaan. 

 

3.4 Perangkat yang Digunakan 

1. Arduino IDE 

Arduino IDE adalah program perangkat lunak yang mana harus di install aplikasi ini 

di PC windows,aplikasi ini berfungsi sebagai sumber terbuka yang memungkinkan 

pengguna untuk menulis dan mengunggah kode dalam lingkungan kerja waktu 

nyata.  Karena kode ini akan disimpan di dalam cloud, kode ini sering digunakan 

oleh mereka yang telah mencari level tambahan redundansi. Sistem ini sepenuhnya 

kompatibel dengan perangkat lunak Arduino. 

  

 

3.5 Kendala yang Dihadapi 

       Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. 

Pakning, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengerjakan yaitu pada alat-

alat yang di gunakan tidak ada, sehingga harus memesan alat-alat nya terlebih dahulu 

melalui aplikasi shopee dan memakan waktu yang sedikit lama untuk memulai 

mengerjakan project hand sanitizer otomatis tersebut. 

 

3.6 Pemecahan Masalah 

       Pemecahan masalah dilakukan dengan berdiskusi agar pengerjaan berjalan dengan 

maksimal. 
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   BAB IV 

TOPIK LAPORAN KERJA PRAKTEK 

MEMBUAT HAND SANITIZER OTOMATIS 

 

4.1 Uraian Judul 

hand sanitizer otomatis diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pemakaian hand 

sanitizer tanpa adanya sentuhan. Para pengguna cukup mengulurkan tangan, maka 

cairan akan langsung menyemprot dengan sendirinya. Inovasi canggih ini telah 

mengusung teknologi IR sensor. Hand sanitizer otomatis memiliki beberapa perangkat 

didalamnya,Yaitu: 

1.Arduino Mega 

 

 Board Arduino Mega 2560 adalah sebuah Board Arduino yang menggunakan ic Mikrokontroler 

ATmega 2560.Board ini memiliki Pin I/O yang relatif banyak, 54 digital Input / Output,15 buah di 

antaranya dapat di gunakan sebagai output PWM, 16 buah analog Input, 4 UART. 
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 2. Sensor IR Infrared Obstacle Avoidance 

 

Sensor IR adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi rintangan menggunakan cahaya 

inframerah yang dipantulkan 

 3. Micro Servo SG90 

 Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem 

umpan balik tertutup dimana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol 

yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari 

putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor. 
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 4. Kabel Jumper Male Female 20 Cm 

 

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan 

memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa 

memerlukan solder. ... Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor 

jantan (male connector) dan konektor betina (female connector) 

 

 5. Lem tembak / lilin 
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Lem tembak atau glue gun adalah salah satu jenis lem yang terkenal efektif untuk 

merekatkan berbagai jenis material 

 

6.hand sanitizer 
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Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk 

mengurangi patagen pada tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Kabel tunggal atau tali 
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Tali disini berfungsi untuk membantu servo menggerakan tutup botol hand 
sanitizer tersebut 

 

8.pena rusak 

  

Pena disini juga berfungsi untuk membatu servo menggerakan tutup botol hand 
sanitizer tersebut 

 

 

 

 

4.2 Design Elektrikal 
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Setelah bahan sudah terkumpul, selanjutnya kita akan mencoba merakit hand 
sanitizer, silahkan kalian menghubungan Arduino dengan Sensor IR Infrared dan 
micro servo, seperti wiring diagram berikut: 
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4.3 Program 

Untuk mendeteksi jarak bisa menggunakan beberapa modul seperti sensor ultrasonik 

ataupun inframerah, pada sensor infamerah pun ada beberapa jenis tergantung kegunaanya. 

menggunakan sensor ultasonik dapat lebih leluasa untuk mengatur jarak yang di deteksi, 

tetapi agak membingungkan untuk pemula kerna memerlukan coding yang cukup panjang. 

Karena jarak yang di perlukan tidak terlalau jauh dan memiliki ke akuratan yang konstan 

saya lebih memilih Sensor IR Infrared Obstacle Avoidance untuk project kali ini dan 

menggunakan motor micro servo sebagai penarik untuk menggerakkan tombol penutup 

hand sanitizer, berikut programnya : 
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BAB V      

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Kerja Praktek (KP) memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa yang 

melakukannya. Karena mahasiswa dapat merasakan kerja secara nyata sesuai 

bidang yang dikuasai. Selain hal itu mahasiswa juga dapat belajar bagaimana 

proses bekerja yang sebenarnya bukan hanya sekedar simulasi, sehingga 

mahasiswa mendapatkan pengalaman ini menjadi bekal bagi mahasiswa nantinya 

untuk berkerja dan menjalani profesi didunia IT kedepannya. 

Berdasarkan topik penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

hand sanitizer otomatis diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pemakaian hand 

sanitizer tanpa adanya sentuhan. Para pengguna cukup mengulurkan tangan, maka cairan 

akan langsung menyemprot dengan sendirinya. Karna virus covid 19 atau sering di sebut 

corana bisa bertahan hidup di benda mati berhari”,dengan adanya hand sanitizer otomatis 

ini akan mengurangi kita menyentuh langsung botol hand sanitizer nya tersebut 

5.2. Saran 

Kerja Praktek ini sangat banyak sisi positifnya bagi mahasiswa, khususnya 

Jurusan Teknik Informatika. Untuk kerja praktek ini diharapkan agar lebih 

disosialisasikan kepada mahasiswa dan juga penulis menharapkan agar 

diberikannya mata kuliah yang berkaitan dengan sharing seperti printer dan juga 

peralatan lainnya agar mahasiswa bisa mengetahuinya dan juga tidak kesulitan 

untuk mahasiswa pada saat kerja praktek. 
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1.3 LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Surat Keterangan Dari Perusahaan 
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Lampiran 2. Kegiatan Harian Kerja Praktek 
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