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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

       Kerja Praktek (KP) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP ini mahasiswa diharapkan bisa menambah wawasan dan mampu 

menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi saat di lapangan kerja, selain 

itu mahasiswa juga dapat pengalaman yang berguna dalam dunia kerja kelak. 

       Saat ini perkembangan teknologi sangantlah pesat, banyak perusahanaan baik 

yang besar maupun yang kecil memanfaatkan teknologi pada saat ini, terutama 

internet. Internet digunakan oleh perusahaan sebagai media informasi dan juga 

media promosi. 

       PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. Pakning merupakan perusahaan minyak 

dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia (National Oil Company). 

Kilang minyak Pertamina Sungai Pakning merupakan bagian dari kilang minyak 

Pertamina Refinery Unit II Dumai.Kilang minyak Sungai Pakning berada kira-

kira 120 Km dari kilang minyak Pertamina Dumai.Kilang minyak Pertamina 

Sungai Pakning mulai di bangun dibulan November 1968 oleh Refening Associate 

(Canada) Ltd atau Refican dan mulai beroperasi bulan Desember 1969 dengan 

kapasitas 25.000barrel perhari.  

       Pengoperasian kilang langsung ditangani oleh Refican, kemudian pada bulan 

September 1975 seluruh operasi kilang diambil alih Pertamina. Setelah 

mengadakan penyempurnaan secara bertahap oleh Pertamina pada akhir 1977, 

kapasitas kilang dapat ditingkatkan menjadi 35.000barrel perhari, pada bulan 

April 1980 kapasitasnya ditingkatkan menjadi 40.000barrel perhari, kemudia pada 

tahun 1982 kapasitasnya dapat disesuaikan dengan desainnya yaitu 50.000barrel 

perhari. 
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1.2.  Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

1. Memperkenalkan dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa agar dapat 

beradaptasi terhadap lingkungan kerja . 

2. Mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama 

diperkuliahan sesuai bidangnya. 

3. Mengenali potensi yang dimiliki mahasiswa. 

4. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

5. Meningkatkan pengalaman serta wawasan di dunia kerja. 

 

1.2.2. Manfaat  

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

1. Sebagai tempat mahasiswa menyalurkan kemampuan selama belajar di 

perkuliahan. 

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan. 

3. Memperoleh pengalaman serta ilmu yang berguna dalam mempersiapkan 

untuk menuju dunia kerja. 

4. Serta merupakan sarana agar meningkatkan kulitas perguruan tinggi. 
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