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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP) 

Kuliah kerja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia 

pendidikan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mempraktekkan semua 

teori yang dipelajari di bangku pendidikan. Praktek kerja ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, beretos 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 

praktek kerja 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 ahli madiah (D-

III) Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik 2020-2021 program studi 

yang melaksanakan Praktek kerja Lapangan tidak hanya jurusan Teknik Mesin (D-

III).  

Kerja Praktek yang dilakukan di PT. Asrindo Citraseni Satria membahas 

tentang “PERAWATAN POWER TAKE OFF (PTO) PADA FUSO 380 PS”. 

Dimana dalam hal ini membahas mengenai seluruh komponen dari Power Take Off 

itu sendiri. Pada kerja praktekini, kami mengujungi dan mengambil data dari 

beberapa departemen yang ada di PT. Asrindo Citraseni Satria. Penulis 

memfokuskan pada departemen terkait dengan jurusan Teknik Mesin yakni 

departemen Maintenance, yang mana pada departemen ini memfokuskan pada 

perbaikan alat berat guna tercapainya target produksi di PT.Asrindo Citraseni Satria 

Diharapkan nantinya laporan kerja praktek ini dapat menjadi pembelajaran 

penting dan menambah ilmu pengetahuan kami mengenai hal yang dibahas dalam 

Kerja Praktek ini. Selain itu juga dapat berguna nantinya bagi teman sekalian 

sebagai penambah wawasan dan bisa menjadi bahan referensi. 
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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 tujuan kerja praktek untuk:  

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

Citraseni Satria (ACS) khususnya pada bagian perawatan  

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

perawatan. 

3) Untuk mengetahui target yang diharapkan selamat dilaksanakan perawatan. 

4) Untuk mengimplementasikan bidang ilmu yang selama ini dipelajari. 

5)    Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada PT. 

Asrindo Citraseni Satria (ACS) khususnya bagian Perawatn Kendaraan 

Berat. 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek 

  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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