
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh di 

sebuah Perguruan Tinggi (PT) baik untuk tingkat sarjana maupun diploma. 

Di bangku perkuliahan  telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah 

menjurus ke bidang industri tertentu. Namun, untuk memperbanyak 

pengalaman kerja secara langsung, melakukan kerja praktek industri 

adalah langkah tepat yang harus ditempuh mahasiswa. Dalam pelaksanaan 

Kerja Praktek, mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar dari teori yang 

didapatkan diperkuliahan.  

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek 

pada suatu industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai 

perusahaan dan instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk 

melaksanakan Kerja Praktek. Salah satunya perusahaan PT. WILMAR 

NABATI INDONESIA - PELINTUNG. PT Wilmar ini merupakan 

perusahaan industry yang bergerak dibidang pengolahan minyak goreng 

yaitu pengolahan inti sawit diolah menjadi CPO (Crude Pam Oil), melalui 

proses Refenery dan fractionation atau penyaringan. Pada awal tahun 2004 

manajemen PT. WINA telah memutuskan untuk menambah tanki timbun 

bahan baku CPO sebesar 12.000 MT. Dengan penambahan tangki timbun 

ini berpengaruh pada perekonomian di Riau umumnya dan pada kota 

Dumai khususnya akan semakin maju dan berdampak positif dalam 

pembangunan kota. 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 

goring terbesar di Indonesia. 



 Terkhususnya untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan ini 

menerapkan sistem yang fleksibel dan efesien dalam mengatasi setiap 

permasalahan yang ada. Dalam melakukan perbaikan jaringan di beberapa 

tempat, melakukan perbaikan terhadap komponen komputer, peralatan 

yang digunakan di perusahaan ini cukup memadai. Sehingga mudah untuk 

melakukan perbaikan jaringan, komponen computer dan pemasangan 

jaringan di beberapa tempat yang membutuhkan. 

 

 

II. Tujuan 

Adapun tujuan dari KP (Kerja Praktek) yaitu : 

1. Mempelajari dunia kerja di suatu perusahaan terutama dibidang 

teknelogi informasi 

2. Membantu mengatasi permasalahan yang ada di PT. Wilmar 

Nabati Indonesia-Pelintung, terutama di depertemen MIS. 

3. Mengasah Skill yang telah didapatkan dikampus untuk diterapkan 

di PT. Wilmar Nabati Indonesia-Pelintung (Depertemen MIS). 

 

III. Manfaat  

Adapun manfaat dari KP (Kerja Praktek) yaitu : 

1. Mendapatkan ilmu yang tidak ada semasa kuliah. 

2. Menambah wawasan serta mendapatkan pengalaman kerja 

dibidang IT. 

3. Menerapkan ilmu yang saya dapat semasa kuliah di PT. Wilmar 

Nabati Indonesia-Pelintung 

4. Dapat berinteraksi dengan antar karyawan yang bekerja di PT. 

Wilmar Nabati Indonesia. 
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