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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP) 

Selain mendapat gelar tujuan dari kuliah ialah mendapatkan keterampilan. 

Keterampilan ini dapat digunakan di tempat bekerja setelah lulus. Tanpa 

keterampilan maka dapat dikatakan jika kegiatan kuliah sia-sia. Untuk 

memperoleh teori penting, mahasiswa mendapatkannya di dalam kelas serta 

perpustakaan. Namun untuk keterampilan tidak dapat hanya didapatkan di dalam 

kelas serta perpustakaan. Keterampilan ini harus didapatkan di lapangan secara 

langsung. Maksudnya mahasiswa mendapatkan keterampilan sesungguhnya 

harus terjun lapangan. Dengan terjun langsung di lapangan kerja harus dirasakan. 

Salah satu cara yang bagus dengan kerja praktek akan memberikan 

pengalaman serta keterampilan yang berguna untuk mahasiswa. Melalui kerja 

praktek mahasiswa akan terjun ke lapangan kerja. Dengan memegang tanggung 

jawab dan merasakan tekanan kerja sebenarnya, mahasiswa kemudian diharapkan 

tidak kaget saat benar-benar bekerja setelah lulus. Sehingga mahasiswa bukan 

hanya kaya teori namun mempunyai pengalaman dalam bekerja di tempat yang 

memang seharusnya. Kegiatan kerja praktek merupakan kegiatan yang sangat 

memiliki berbagai manfaat bagi mahasiswa. 

Kerja Praktek adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal 

langsung ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa 

diwajibkan untuk turun langsung kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya 

masing-masing, dengan begitu setiap mahasiswa diharapkan bisa menerapkan 

secara langsung ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya kedalam dunia kerja. 

Selain itu dengan Kerja Praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalamannya dalam bekerja yang nantinya bisa diterapkan 

didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Untuk melakukan Kerja Praktek, 

mahasiswa harus menyelesaikan perkuliahannya hingga 6 semester dan lulus 

pada semester tersebut. 
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Program Studi Teknik Mesin berharap dengan adanya Kerja Praktek, 

mahasiswa bisa mengenal secara langsung bagaimana dunia kerja yang 

sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap mahasiswa untuk lebih 

terampil, tanggap, dan mampu bersaing dan berdaya guna yang baik untuk 

kedepannya. Sebagai konsekuensinya setelah menyelesaikan Kerja Praktek 

selama 60 hari, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah Laporan 

Pekerjaan selama melaksanakan Kerja Praktek agar mahasiswa bisa 

mempertanggung jawabkan hasil yang didapat dari kegiatan Kerja Praktek 

tersebut dan bisa melanjutkan perkuliahan pada semester berikutnya. 

Berdasarkan ketentuan dan persyaratan di atas, Kerja Praktek ini dilakukan 

di bagian Workshop PT. Asrindo Citraseni Satria (ACS). Yang dilaksanakan 

mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan 02 Januari 2021. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Untuk mencapai 

hasil yang diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan manfaat diadakan Kerja 

Praktek tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan kerja praktek (KP) 

Secara umum pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk: 

1.Untuk mengetahui spesifikasi tugas yang dilaksanakan pada PT. Asrindo 

Citraseni Satria (ACS). 

2.Untuk mengetahui data-data apa saja yang diperlukan pada bagian yang 

akan diperbaiki. 

3. Untuk mengimplementasikan bidang ilmu yang selama ini dipelajari. 

4. Mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan Kerja Praktek. 

5. Mengetahui solusi pada kendala-kendala dalam melaksanakan Kerja 

Praktek. 

6. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada PT. 

Asrindo Citraseni Satria (ACS) khususnya bagian Perawatn Kendaraan 

Berat. 
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1.2.2 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

1. Mempraktekkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh 

dibangku kuliah dalam dunia kerja. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan 

langsung dalam aktivitas perkerjaan di dunia industri. 

3. Memberikan umpan balik dari hasil kerja yang dilakukan mahasiswa 

guna untuk pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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