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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun 

laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan ini akan 

membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di PT. Pertamina 

(Persero) RU II Sei. Pakning. 

Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP). 
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Praktek ini penulis mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan, selain itu juga 

mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga yang kelak dapat dijadikan 

pegangan yang akan sangat berguna dan membantu di masa yang akan datang 

terutama didalam dunia kerja dengan lingkup yang lebih luas. 

Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

terkait Kerja Praktek.yang telah memberi dukungan moral dan bimbingan pada 

kami. Ucapan terima kasih ini kami tunjukkan kepada : 
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5. Bapak Tengku Musri M.Kom ,selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 
 

6. Bapak Rahmad Hidayat selaku supervisor yang telah memberikan izin dan 

tempat dalam pelaksanakan kerja praktek. 
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7. BapakDzikri Fadhilah selaku pimpinan kantor IT dan pembimbing praktik 

yang telah memberikan bimbingan dengan baik selama kerja praktek. 

8. Bapak Yunus, selaku pembimbing Kerja Praktek, serta para teknisi PT. 

Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning yang telah memberi izin serta 

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan kerja praktek. 

9. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan 

laporan ini. 

10. Serta Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dorongan, 

motivasi dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini 

dengan sebaik mungkin. 

11. Orang Tua yang telah memberikan dorongan baik dalam bentuk materi 

maupun moral serta teman-teman ikut mendukung proses Kerja Prakek 

sampai selesai. 

 

 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan 

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberkan saran serta 

kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan 

untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar 

laporan ini dapat bermanfaat bgi semuanya. Untuk itu kritik dan saran demi 

kesempurnaan penulis Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 
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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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BAB II 

 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2.1 Produksi BBM RU II Production Sungai Pakning 

(Sumber : Data Olahan) 

PTPertamina (Persero) adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki 

pemerintah Indonesia (National Oil Company). Perusahaan ini berdiri sejak 

tanggal 10 desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, 

perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA. Setelah bergabung dengan 

PN PERTAMIN pada tahun 1968, nama perusahaan ini berubah menjadi 

PERTAMINA. Dengan bergulirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1971, sebutan 

perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah 

PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. PERTAMINA (Persero) 

pada tanggal 17 september 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, Pertamina memiliki tugas utama sebagai 

berikut : 
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1. Melaksanakan pengusahaan migas dalam arti seluas-luasnya guna 

memperoleh hasil sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan negara. 

2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan-bahan minyak dan gas bumi 

dalam negri yang pelaksanaannya diatur dengan aturan pemerintah. 

 
Dalam KEPPRES No. 11 tahun 1990, tugas pokok Pertamina adalah 

menyediakan BBM serta gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

yaitu meliputi kebutuhan energi dan bahan bakar industri. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina mencakup : 

 
1. Eksplorasi dan Produksi 

Kegiatan ini mencakup upaya menemukan lokasi yang berpotensi bagi 

penambangan minyak dan gas bumi. 

2. Pengolahan 

Kegiatan ini mencakup proses-proses memurnikan,penyulingan, destilasi, 

serta mengolah gas dan minyak mentah menjadi bahan bakar atau produk 

petrokimia. 

3. Penunjang 

Kegiatan ini mencakup segala kegiatan yang dapat menunjang 

terselenggaranya bagian-bagian diatas. 

 
Dalam bidang pengolahan minyak bumi, saat ini PT. Pertamina memiliki 7 

Refinery unit yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu : 

1. Refinery Unit II di Dumai-Sei.Pakning, Riau dengan kapasitas produksi 

170.000 barrel/hari. 

2. Refinery Unit III di Plaju, Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi 

134.000 barrel/hari. 

3. Refinery Unit IV di Cilacap, Jawa tengah dengan kapasitas produksi 350.000 

barrel/hari. 

4. Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi 

252.000 barrel/hari. 
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5. Unit Produksi VI di Balongan, Jawa Barat dengan kapasitas 125.000 

barrel/hari. 

6. Refinery Unit VII di Sorong, Papua dengan kapasitas 10.000 barrel/hari. 

 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 
 

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. 

Pakning. 

 
Dumai 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pertamina RU-II Dumai 

Maneger RU II 

Production 
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(Sumber : Data Olahan) 

 

Struktur Organisasi Manager IT Pertamina RU II Production Sungai 

Pakning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Manager IT 

Pertamina RU II Sungai Pakning 

(Sumber : Data Olahan) 

2.3. Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.1. Visi 

Menjadi kilang Minyak dan Petrokimia Nasional yang kompetitif dan 

Berwawasan Lingkungan di Asia Pasific Tahun 2025. 

 
2.1.2. Misi 

Melakukan usaha di bidang pengolahan minyak dan petrokimia yang dikelola 

secara profesional dan berwawasan lingkungan berdasarkan Tata Nilai Pertamina 

untuk memberikan nilah tambah bagi stakeholder. 
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2.4. Ruang Lingkup Perusahaan 

Dalam KEPPRES No. 11 tahun 1990, tugas pokok Pertamina adalah 

menyediakan BBM serta gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

yaitu meliputi kebutuhan energi dan bahan bakar industri. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina mencakup eksplorasi 

produksi,pengolahan dan penunjang. 
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BAB III 

 
BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 
3.1. Uraian Tugas yang Dikerjakan 

Kerja Praktek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak awal bulan november 

sampai dengan akhir desember 2020 di PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. 

Pakning. 

Adapun tugas yang dikerjakan antara lain : 

1. Perawatan pada videotron 
 

Gambar 3.1 Videotron 

(Sumber : Data Olahan) 

 
Videotron adalah sebuah panel layar terdiri dari lampu LED, yang 

menggunakan teknologi dan memiliki fungsi untuk menampilkan gambar, video, 
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chart, diagram, atau gambar apapun, dengan di handle oleh sebuah prosesor yang 

mengatur rangkaian LED tersebut menjadi gambar yg terstruktur. 

2. Perbaikan CCTV 

 
 

CCTV banyak digunakan di area PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. Pakning.  

Dalam perbaikan CCTV bisa di lihat dari Monitor dan juga laporan dari 

pekerja/pegawai PT. Pertamina (Persero) RU II Sei. Pakning. 

 

 
3.2. Target yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di PT. Pertamina 

(Persero) RU II Sei. Pakning selama 2 (dua) bulan terdapat beberapa target yang 

ingin dicapai, diantaranya : 

1. Memahami dunia kerja khususnya dibidang IT. 

2. Mengerti perkembangan teknologi dimasa sekarang. 

3. Dapat memahami system kerja pada perusahaan. 

4. Mengetahui perangkat – perangkat yang digunakan perusahaan. 

 

 

3.3. Perangkat yang Digunakan 

1. ViPlex Express 
 

 

 
 

Gambar 3.2 Logo Viplex Express 

 
ViPlex Express adalah sebuah CMS berbasis windows yang mana harus di 

install aplikasi ini di PC windows, aplikasi ini berfungsi sebagai pengontrol 

videotron, seperti cahaya, suara, konten dan lain sebagainya. 
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2. Visio Hub 
 

 

 

 

Gambar 3.3 Logo Vision Hub 

 
Aplikasi Vision Hub adalah sebuah jaringan computer baru bisa berjalan 

apabila terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Aplikasi Vision 

Hub terpasang di satu server khusus dan terhubung ke jaringan local Pertamina. 

Aplikasi tersebut dapat berfungsi sebagai monitoring atau kontrol penggerak 

CCTV di seluruh lokasi, termasuk melakukan penyimpanan rekaman CCTV. 

Terdapat satu Mini PC yang terpasang di setiap lokasi khusus, guna melakukan 

monitoring langsung di setiap area 

 

 
3.4. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Pertamina (Persero) RU II 

Sei. Pakning, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengerjakan yaitu 

pada cuaca yang kurang mendukung, karna rata–rata pekerjaan banyak yang 

menggunakan arus listrik dan kurangnya pengetahuan tentang perangkat- 

perangkat yang di akan di perbaiki. 

 

 
3.5. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dilakukan dengan berdiskusi agar pengerjaan berjalan 

dengan maksimal. 
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BAB IV 

 
TOPOLOGI JARINGAN DAN SISTEM KONTROL 

VIDEOTRON DI PT.PERTAMINA (PERSERO) RU II SUNGAI 

PAKNING 

4.1. Uraian Judul 

Videotron adalah sebuah panel layar terdiri dari lampu LED, yang 

menggunakan teknologi dan memiliki fungsi untuk menampilkan gambar, video, 

chart, diagram, atau gambar apapun, dengan di handle oleh sebuah prosesor yang 

mengatur rangkaian LED tersebut menjadi gambar yg terstruktur 

 
PT.Pertamina (Persero) RU II Sei. Pakning menggunakan videotron sebagai 

media informasi mengenai perusahaan tersebut. Videotron memiliki beberapa 

perangat didalamnya, Yaitu: 

 
1. Layar Videotron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Videotron 
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(Sumber : Data Olahan) 

Layar videotron adalah gabungan dari beberapa panel led yang digabungkan 

sehingga bisa menjadi sebuah layer yang besar. 

 

 

2. Kabinet 

 

 
Gambar 4.2 Kabinet 

(Sumber : Data Olahan) 

Kabinet disini merupakan tempat beberapa perangkat berada seperti panel 

Led, receiving card, flat cable, power supply, hub board, dan lain-lainnya. 
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3. Panel LED 
 

Gambar 4.3 Panel LED 

(Sumber : Data Olahan) 

Panel LED merupakan gabungan dari beberapa modul videotron. Untuk panel 

videotron sendiri terdapat dua jenis yaitu lampu DIP yang digunakan untuk 

kebutuhan outdoor, sedangkan untuk jenis lampu SMD digunakan untuk 

kebutuhan videotron indoor atau digunakan di dalam ruangan. Kemudian di dalam 

Panel LED videotron ini juga ada beberapa komponen lainnya seperti receiving 

card, flat cable, power supply, hub board, dan lain-lainnya. 
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4. Modul LED 
 

Gambar 4.4 Modul LED 

(Sumber : Data Olahan) 

Modul LED merupakan penyusun panel videotron. Kemudian untuk 

menyusun sebuah panel, jumlah modul yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan. Ada yang setiap panelnya berisi 2 modul, namun ada juga 

panel yang berisi 4 modul. Berapapun jumlah modul ini sesuai dengan tipe LED 

videotron yang digunakan. 

5. Receiving Card 
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Gambar 4.5 Receiving Card 

(Sumber : Data Olahan) 

Receiving Card berguna untuk menjermahkan sinyal data yang dikirim lewat 

sending card. Biasanya untuk mengirim digunakan kabel berupa kabel UTP dan 

kabel LAN. Nantinya, receiving card ini akan berguna untuk menersukan sinyal 

data berupa konten yang sudah anda siapkan dalam bentuk gambar maupun video 

ke tiap-tiap panel LED. Jika sinyal data bisa diterima dengan baik, maka gambar 

atau videopun juga bisa tampil dengan baik di layar videotron anda. Untuk 

mengatur gambar atau video pada receiving card maka digunakan software 

konfigurasi sesuai dengan brand yang digunakan. 

 
6. Power Supply 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Gambar 4.6 Power Supply 

(Sumber : Data Olahan) 
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Power Supply yang merupakan alat yang berguna untuk menyalurkan power 

atau listrik yang diterima dari luar. power supply ini akan membagi aliran listrik 

kepada receiving card dan modul LED. 

 
7. Kabel Flat 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 4.7 Kabel Flat 

 

 

Kabel flat merupakan salah satu komponen yang ada di videotron. Kabel flat 

berguna untuk mendistribusikan data dari receiving card yang telah kita bahas 

sebelumnya tadi ke tiap modul LED. Jika sebelumnya pada receiving card 

menggunakan kabel UTP atau LAN, maka untuk meneruskan datanya ke tiap 

modul digunakan kabel flat. 

 
8. Sender Box 

 

Gambar 4.7 Sender Box 

(Sumber : Data Olahan) 



17  

 

 

Sender Box adalah sebuah alat yang berfungsi sebgai pengubah sinyal data 

dari media input ke sebuah layer videotron. Mengubah sinyal data artinya 

mengubah file data gambar / video agar bisa terbaca oleh receiving card. Dan di 

dalam sender box terdapat sending card (alat pengirim sinyal). 

 
9. Fiber Optic Media Converter 

 

 
Gambar 4.9 Fiber Optic Media Converter 

(Sumber : Data Olahan) 

 

Fiber Optic Media Converter adalah perangkat jaringan sederhana yang 

memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda media 

seperti twisted pair dengan kabel fiber optic. 
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10. Kabel Lan 

 

 

Gambar 4.10 Kabel Lan 

 

 

Kabel LAN atau utp adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan 

beberapa komputer/perangkat dalam area yang terbatas. Kabal lan disini berfungsi  

sebagai penghubung antara satu panel led ke panel led yang lainnya. 

 
11. Speaker 

Speaker disini digunakan untuk mengeluarkan suara dari content yang di 

upload pada videotron, 

 
 

12. Air Conditioner 

 

 

Gambar 4.11 Air Conditioner 
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4.2. Topologi Jaringan Videotron 

 

 

Fungsi ac di dalam videotron adalah sebagai alat pendingin agar melindungi 

perangkat dari peningkatan suhu yang signifikan. 

 
Untuk panel listrik nya terdapat beberapa panel seperti kontaktor, MCB, 

Timer, MCCB, dan lain sebagainya. Dan software yang digunaka pada videotron 

tersbut adalah ViPlex Express. 

 
ViPlex Express adalah sebuah CMS berbasis windows yang mana harus di 

install aplikasi ini di PC windows, aplikasi ini berfungsi sebagai pengontrol 

videotron, seperti cahaya, suara, konten dan lain sebagainya. 

 

 

Gambar 4.12 Topologi 

(Sumber : Data Olahan) 
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Pada gambar 4.12 merupakan rangkaian dari proses pengiriman konten pada 

videotron, konten di kirim dimuali dari switch masuk ke converter, converter 

disini berfungsi untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda media, 

karna jarak videotron yang jauh, jadi harus menggunakan kabel FO, lalu dari 

converter masuk ke terminal OTB, disini memiliki dua otb yang satu di area 

switch dan yang satu lagi di area videotron, lalu masuk lagi ke converter di 

videotron untuk merubah kabel FO ke UTP, lalu masuk ke senderbox, senderbox 

berfungsi merubah sinyal data dari media input ke layer videotron, lalu konten 

masuk ke receiving card pada kabinet awal, receiving card dinisi berfungsi 

sebagai alat penerjemah sinyal data yang dikirm dari senderbox untuk meneruskan 

sinyal berupa konten yang sudah disiapkan dalam bentuk gambar maupun video 

ke tiap-tiap panel LED. 

4.3. Pengontrol Videotron 

Untuk pengontrolan videotron menggunakan apilikasi atau software yaitu 

ViPlex Express, didalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur yaitu : 

1. Screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.13 Fitur Screen 

(Sumber : Data Olahan) 

 

Fitur ini berfungsi untuk pengoneksian videotron ke PC, untuk mengkoneksi ke 

videotron, menggunakan IP yang ad dari videotron tersebut, kita dapat 
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menentukan videotron mana yang ingin dikontrol menggunakan password, agar 

tidak sembarang orang bisa mengontrol videotron tersebut. 

2. Solutions 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 4.14 Fitur Solutions 

(Sumber : Data Olahan) 

 

Fitur ini adalah tempat dimana Operator bisa membuat atau memasukan konten 

yang akan di tampilkan pada videotron. 

 
3. Advance Solution 

 

Gambar 4.15 Fitur Advance Soluttion 

(Sumber : Data Olahan) 
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Fitur ini adalah tempat dimana operator mengatur jadwal atau schedule konten 

yang di tampilkan, seperti 3 konten sehari, 7 konten sehari dan sebagainya. 

 
4. Screen Control 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Gambar 4.16 Fitur Screen Control 

(Sumber : Data Olahan) 

 
Disini adalah tempat pengontrolan layarnya, dan terdapat beberapa fitur 

pengontrolnya seperti pencahayaan, konfigurasi network, play management, dan 

lainnya. 

 

 
4.4. Perawatan Videotron 

Perawatan videotron ini beruguna untuk meminimalisirkan kerusakan pada 

videtron. Contoh perwatan videotron yaitu: 

1. Pengecekan kabel secara berkala agar tidak terjadi nya kerusakan pada arus 

listrik. 

2. Menjaga kelembapan videotron karna jika kelembapan udaranya terlalu 

rendah akan menimbulkan embun yang mengendap pada komponen. 

3. Pembersihan layar secara runtin dan berkala agar debu dan kotoran tidak 

menempel pada layar yang mampu mengurangi performa kecerahan dan 

membuat tampilan kurang jelas 
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4. Pengecekan lampu secara berkala karna kerusakan lampu bisa menjalar ke 

komponen yang lain karna komponennya saling berkesinambungan. 

5. Berikan waktu istirahat pada videotron agar tidak terjadinya overheat dan 

agar mesin dapat bekerja dengan maksimal dalam jangka waktu yang 

panjang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kerja Praktek sangat banyak memberikan manfaat pada praktikan, dimana 

praktikan dapat merasakan dan menjalankan bagaimana dunia kerja sebenarnya. 

Seluruh teori, pengetahuan, dan wawasan yang diterima praktikan selama masa 

perkuliahan pun dapat diterapkan disini. Dan dengan mengerjakan tugas yang 

diberikan paling tidak kita bisa memahami apa yang kita kerjakan dan mengetahui 

system perangkat yang ada di perusahaan. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek 

dan tugas yang diberikan adalah, sebaiknya perusahaan membuat daftar pekerjaan 

yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun pelajar yang magang di perusahaan 

tersebut. Sehingga mahasiswa ataupun pelajar tidak hanya mengerjakan satu tugas 

saja atau menu nggu perintah dari staff atau karyawan saat pelaksanaan kerja 

praktek. Dan Politeknik Negeri Bengkalis seharusnya juga meminta daftar 

pekerjaan untuk setiap perusahaan dari setiap mahasiswa yang mengajukan tempat 

kerja praktek. Sehingga tempat tersebut bisa direkomendasikan untuk angkatan 

selanjutnya. 
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