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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Kerja Praktek seharusnya dilakukan di Industri yang sesuai dengan latar 

belakang mahasiswa . Kerja Praktek menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk 

melepaskan diri dari aktivitas kesehariannya sebagai mahasiswa dengan menjadi 

karyawan secara nyata d tempat kerja. 

Kerja Praktek memberikan Mahasiswa pengalaman kerja dan pekerjaan 

pelatihan dari perusahaan dan lembaga tertentu. Model pelatihan kerjanya 

dimaksudkan agar tersedia tenaga kerja yan terampil untuk industri kontruksi dan 

manukfaktur. Selain itu juga bertujuan untuk bertujuan untuk memberikan 

pengalaman kerja sekaligus keterampilan baru yang dapat berguna untuk masa 

depan   dan   juga   memberikan   banyak   pengalaman   dan   pengetahuan   bagi 

Mahasiswa. Juga, Kerja Praktek yang suskses akan membangun prestasi besar di 

tempat kerja. 

Kerja Praktek merupakan jenis ilmu terapan yang membantu mahasiswa 

berkembang, pengetahuan praktis, keterampilan manajemen, dan kemampuan 

adaptasi. Dalam Kerja Praktek biasanya menggunakan alat kerja yang ada, mesin, 

dokumen, peralatan, dan pengetahuan untuk mengajari mahasiswa secara objektif 

melakukan pekerjaan mereka. Kemudian, mahasiswa akan memperoleh 

pengetahuan  melalui  teori  dan  praktek  selama  proses  Kerja  Praktek.  Latihan 

adalah cara bagi Mahasiswa meningkatkan Keterampilan teoritis mereka terhadap 

tempat kerja 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan Salah satu Institusi pendidikan di 

Provinsi Riau yang memiliki jurusan salah satunya Teknik Mesin. Jurusan Teknik 

Mesin memberikan pengalaman belajar dan pelatihan dengan berbagai program 

untuk membangun kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 

seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis. Program ini juga membantu
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mahasiswa memiliki kemampuan adaptasi, etos kerja, dan tanggung jawab 

khususnya dalam bidang bisnis dan ada banyak potensi bagi siswa mereka untuk 

maju dalam karir dengan cepat. Untuk itu penulis memilih dan mendapatkan 

kesempatan  Kerja  Praktek  di  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  (RAPP), 

Pangkalan Kerinci, Riau. 

 
1.2 Tujuan Kerja Praktek 

 

a) Melengkapi persyaratan dalam pembuatan Karya Akhir, termasuk 

pengambilan data secara langsung di lapangan dan syarat memporel gelar 

diploma-IV. 

b)  Melengkapi salah satu syarat akademis Politeknik Negeri Bengkalis. 
 

c) Menambah wawasan dan melatih kemampuan dalam mengaplikasikan 

pengetahuan teoritis yang dimiliki penulis. 

d)  Mengidentifikasi permasalahan nyata yang terjadi di PT. Riau Andalan 

Pulp and Paper (Mill), pangkalan kerinci dan mencari alternative 

penyelesaian masalah (problem Solving). 

e) Memperoleh pengetahuan mengenai pemeliharaan mesin mesin pada industri. 

 
1.3 Manfaat Kerja Praktek 

 

a)  Membina hubungan kerja yang baik antara pihak akademis dengan pihak 

perusahaan. 

b)  Mengetahui secara nyata sistem maintenance pada sebuah industri. 

c)  Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. 

d)  Memperoleh pengetahuan mengenai proses pengolahan Pulp and Paper. 
 

e)  Memperoleh pelatihan yang gunanya persiapan sebagai tenaga kerja yang 

kompeten dan siap kerja di industri. 

f) Menambah  pengalaman  dan  pengetahuan  penulis  tentang  bagaimana 

menerapkan K3. 

g)  Mahasiswa mengerti dan mengetahui langkah selanjutnya bagaimana cara 

pengambilan judul untuk menjadi bahan penulisan ilmiah yang merupakan
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salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Terapan (D-IV) 
 

dari Politeknik Negeri Bengkalis. 
 
 

1.4 Jadwal Pelaksanaan KP 
 

Kegiatan Kerja Lapangan dilaksanakan di departemen Reliability Centered 

Maintenance  (RCM),  PT.  RAPP.  Adapun  pelaksanaan  Kerja  Lapangan  ini 

dimulai dari 4 Juli sampai 31 Agustus 2022. Untuk rincian lebih lengkap aktivitas 

yang penulis lakukan selama menjalani Kerja Praktek dapat dilihat pada lampiran 

akhir lapooran ini. 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 
 

Sistematika  penulisan  yang  digunakan  dalam  susunan  laporan  kerja 

praktek ini adalah sebagai berikut: 

BAB I             PENDAHULUAN 
 

Berisikan  tentang  latar  belakang,  tujuan  kerja  praktek,  manfaat 

kerja praktek, dan Pelaksanaan kerja praktek. 

BAB II           GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

Berisikan tentang penggambaran umum perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi perusahaan. 

BAB III          DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 
 

Berisikan uraian pekerjaan selama kerja praktek di PT. PT. RAPP 
 

BAB IV          PENERAPAN PERAWATAN PREDICTIVE MAINTENANCE 

PADA MOTOR HYDRAULIC TWIN ROLL PRESS DENGAN 

ANALISA PELUMAS (OIL ANALYSIS) 

Berisikan uraian tentang proses sistem kerja motor hidrolik dan 

proses Oil Analysis sebagai perawatan prediktif pada Motor Hidrolik 

Twin Roll Press 421 E006. 

BAB V           PENUTUP 
 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah 

melakukan Oil Analysis motor hidrolik Twin Roll Press 421 E006.


