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BAB  1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori di bangku perkuliahan.Visi Prodi D3 Teknik Mesin yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Bengkalis melalui surat keputusan No. 

2061/PL31/TU/2016 adalah “Menjadi Program Studi vokasi yang menghasilkan 

lulusan bidang teknik mesin berstandar Nasional dan menuju reputasi 

Internasional pada tahun 2020”. KP sendiri sebagai sarana yang tepat untuk 

mahasiswa bagi mewujudkan visi tersebut guna menambah ilmu pengetahuan 

mahasiswa. Berdasarkan peraturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 

2021 KP dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan untuk jenjang diploma.  

PT. Wilmar Nabati Indonesia-Dumai merupakan perusahaan industri yang 

bergerak dibidang pengolahan minyak goreng yaitu pengolahan inti sawit diolah 

menjadi CPO (Crude Pam Oil), melalui proses Refenery dan fractionation atau 

penyaringan. PT. WINA Dumai telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 

MT/harinya dan PK Crushing sebanyak 1000 MT/harinya yang menjadikan PT. 

WINA sebagai produsen dan pengekspor minyak goreng terbesar di Indonesia. 

Maintenance (MTC) tidak asing bagi perusahaan. MTC bertugas untuk 

melaksanakan pengawasan teknis,menjaga kelancaran proses produksi baik itu 

dialat ataupun mesin,melakukan check mesin secara berkala,menangani masalah 

kerusakan dan penjagaan alat-alat yang ada di perusahaan. MTC elemen yang 

penting bagi perusahaan. Hal tersebut juga berlaku dalam perusahaan PT Wilmar 

Nabati Indonesia–Dumai. Kerja Praktek yang dilaksanakan selama 1 bulan di 

PT.Wilmar Nabati Indonesia-Dumai di bimbing oleh beberapa mentor yang 
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menangani bidang yang berbeda-beda di Dept MTC. Setiap pekerjaan yang 

dilakukan selama masa kerja praktek selalu didampingi oleh mentor.  

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari kerja praktek (KP) yaitu : 

1. Mempelajari siklus dalam dunia pekerjaan. 

2. Mengaplikasi ilmu yang di peroleh di bangku kuliah di tempat kerja 

praktek. 

3. Menambah wawasan dan ilmu baru dari tempat KP. 

 

1.3  Manfaat 

1. Mendapatkan ilmu yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di bidang Teknik Mesin. 

3. Mengenal dunia kerja dan cara berinteraksi yang baik di tempat kerja. 
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