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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus  

memiliki kesiapan dalam menghadapi pekerjaannya yang sesuai dengan bidang 

yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang 

belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, seperti hal 

nya ilmu prngetahuan yang diperoleh di kampus bersifat statis (pada kenyataannya 

masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan kegiatan dalam dunia kerja yang  

nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama dengan kerja praktek, dan 

keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh masih terbatas. 

Kerja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia 

pendidikan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan semua 

teori yang dipelajari di bangku pendidikan. Kerja praktek ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, giat kerja dan berdaya 

saing tinggi karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin 

berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi, sehingga perlu 

didukung dengan situasi yang kondusif melalui partisipasi semua pihak dalam kerja 

praktek ini. 

Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya 

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma III Politeknik Negeri Bengkalis. Dan akan dilaksanakan kerja peraktek  di 

PT. Pacific Indopalm Industries Dumai mulai dari tanggal 9 November 2020 

sampai 7 Januari 2021. 

Diharapkan melalui kerja praktek ini mahasiswa/i akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 
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mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna serta dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa/i terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek  (KP) 

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukkan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang permesinan melalui 

keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan dunia usaha/industri. Setelah 

pelaksanaan kerja praktek secara khusus mahasiswa diharapkan memperoleh 

pengalaman industri yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dibidang 

teknik, dan keterampilan yang dimilikinya menjadi modal untuk terjun kedunia 

kerja, seperti: 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana proses kerja di PT. Pacfic 

Indopalm Industries Dumai. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku 

kuliah dengan yang ada diperusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

4. Mengetahui visi dan misi perusahaan. 

5. Mengetahui proses kerja yang aman dan sesuai SOP. 

6. Mengetahui pemakaian alat safety pada saat bekerja. 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia 

kerja/industri diperlukan pengenalan langsung terhadap peralatan-peralatan yang 

digunakan di dunia industri, manfaat Kerja Praktek  adalah: 

1. Mengetahui proses kerja sesungguhnya yang ada di PT. Pacific Indopalm 

Industries Dumai yang sesuai SOP. 

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

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan. 

3. Menumbuhkan pola fikir mahasiswa dalam melakukan atau mencari solusi 

pada saat bekerja. 
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4. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dan kerja sama dalam 

bekerja. 

5. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

6. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang Perawatan Pompa Sentrifugal 

PU-621 Refinery yang ada di PT. Pacific Indopalm Industries Dumai. 

Maka dengan melakukan hal tersebut mahasiswa menjadi lebih mengenal 

akan peralatan-peralatan tersebut secara keseluruhan, sehingga ke 

depannya tidak lagi canggung mempergunakan alat tersebut sesuai dengan 

fungsinya. 

7. Mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi pada dunia 

kerja dan solusinya. Maka dengan menambah wawasan sehingga dapat 

membuka pola fikir mahasiswa serta dalam hal melatih diri agar dapat 

menganalisis keadaan sehingga dapat mengambil keputusan secara positif. 

8. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja praktek. 

9. Mahasiswa dapat membentuk karakter dan dapat berinteraksi dengan baik 

antara karyawan dan staff yang ada diperusahaan. 
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