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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP 
 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki andil 

yang  signifikan  bagi  perekonomian  Indonesia.  Indonesia  saat  ini  merupakan 

Negara penghasil CPO terbesar di dunia. Manfaat Crude palm oil (CPO) dan Palm 

Kernel (PK) sangatlah banyak. CPO banyak digunakan sebagai bahan baku untuk 

industri seperti mentega, sabun, kosmetik, tekstil, biodiesel, dan lain – lain. Jika 

melihat kebutuhan minyak kelapa sawit di dunia maka sudah tentu permintaan 

setiap tahunnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 

dunia. Prospek pengembangan kelapa sawit di Indonesia umumnya dan Propinsi 

Riau khususnya sangatlah baik . Diperkirakan permintaan terhadap produk kelapa 

sawit akan tetap tinggi di masa-masa mendatang. Peluang bisnis pertanian kelapa 

sawit dan produk turunannya sangatlah menjanjikan untuk pengembangan lahan 

pertanian dan pembangunan pabrik kelapa sawit. Iklim tropis dan curah hujan 

yang cukup memungkinkan tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik di wilayah 

Indonesia. Pabrik kelapa sawit (PKS) mengelola buah sawit menjadi produk 

minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil: CPO) dan Inti sawit (Palm Kernel). Proses 

pengolahan Tandan Buah Sawit (TBS) berlangsung cukup panjang dan 

memerlukan control yang cermat. Dimana tiap tahap proses pengolahan Tandan 

Buah Sawit (TBS) mempengaruhi pada tahap proses berikutnya. Penulis 

menganggap penting untuk mengkaji proses produksi CPO dan Kernel dari pabrik 

kelapa sawit, khususnya pabrik kelapa sawit PT. Tian Tujuhpuluh Utama- Balai 

Jaya . Dalam operasinya PT. Tian Tujuhpuluh Utama   memperoleh bahan baku 

dari perkebunan yang dimiliki perusahaan dan perkebunan penduduk di sekitar 

pabrik. 

Tujuan utama Pabrik Kelapa Sawit PT. Tian Tujuhpuluh Utama  adalah untuk 

menghasilkan Oil Extraction Rendement (OER) berupa Crude Palm Oil (CPO) 

dan  Palm  Kernel  (PK)  dengan  efisiensi  yang  tinggi,  dan  tercapainya  mutu
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produksi. Rendemen (OER) adalah persentase produk yang dihasilkan terhadap 

bahan baku yang diolah. Pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Tian Tujuhpuluh 

Utama  memiliki kapasitas kerja 30 ton/jam. 

Pabrik kelapa sawit dalam konteks industri kelapa sawit di indonesia di pahami 

sebagai ekstraksi CPO (Crude Palm Oil). PKS tersusun dari kombinasi 

mekanis,fisik dan kimia. Kualitas minyak yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

TBS yang diolah dalam pabrik sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya 

berfungsi menekan kehilangan dalam pengolahannya, sehingga kualitas CPO 

(Crude palm oil) yang dihasilkan tidak hanya dari TBS.   Kenyataan lain yang 

perlu disadari adalah keterbatasan mahasiswa dalam mengembangkan potensi 

dalam  mengetahui  proses  pembuatan  CPO (Crude Palm  Oil).  Sehingga perlu 

adanya suatu tindakan yang konkrit untuk menggali lebih dalam tentang proses 

pembuatan CPO (Crude Palm Oil) di lapangan. Kegiatan tersebut akan dapat 

tersalurkan melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga dapat mengetahui 

proses dari awal sampai akhir pembuatan CPO (Crude Palm Oil). 

Perkuliahan yang dilaksanakan hanyalah merupakan rangkaian kegiatan proses 

belajar yang berupa materi-materi, keterangan dan penjelasan tanpa adanya 

pengalaman langsung tentang apa dan bagaimana sesungguhnya kegiatan yang 

berlangsung di lapangan. Oleh karena itu diperlukan adanya PKL yang bertujuan 

untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan gambaran kepada mahasiswa 

tentang bagaimana sesungguhnya realita dunia kerja yang akan dimasuki setelah 

lulus. Dengan adanya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini diharapkan nantinya para 

lulusan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis dapat bersaing dalam dunia 

kerja. 

 
 
 

1.2  Tujuan Kerja Praktek 

Penulisan  Laporan  Kerja  Praktek  diselenggarakan  dengan  tujuan  sebagai 
 

berikut : 
 

1.   Ingin mengetahui bagaimana dunia Industri dan dunia kerja. 
 

2.   Mengetahui bagaimana cara system kerja dan pemisahan antara oil 

dan sludge pada Station Clarification.
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3. Memberi kesempatan   kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai   dengan pengetahuan dan ketrampilan 

studinya. 

4.   Mempelajari dan mengetahui urutan proses produksi pabrik kelapa 

sawit (PKS). 

5.   Mengetahui  hasil  dari  proses  pemisahan  oil  dan  sludge  pada 

station clarification sehingga menjadi CPO. 

 
 

1.3  Manfaat Kerja Praktek 
 

1. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapakan ilmu 

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2.   Memperoleh pengalaman dan pembelajaran tentnag kondisi dunia 

kerja. 

3.   Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pekerja lain dalam kegiatan 

pengolahan, perbaikan dan perawatan mesin. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

 
 
 

 

2.1 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi dalam suatu perusahan sangat di perlukan guna 

merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari 

perusahaan ini. Perusahaan yang berhasil dapat mencapai tujuannya tidak hanya di 

tunjang oleh modal dan proes industri tetapi juga di tentukan oleh menajemen 

yang baik, untuk itu di perlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai 

dengan kondisi yang di hadapi oleh prusahaan. 

Struktur organisasi perusahaan PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA. 

 2.1.1 Mill Menager  

 Fungsi menager memimpin dan mengolah seluruh sektor produksi dan 

biaya yang ada di perusahaan yang berpedoman pada kebijakan perusahan dan 

ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Adapun tugas Mill Menager adalah; 

1. Mengkordinasi penyusunan perencanaan anggaran belanja tahunan 

perusahan. 

2. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan pekerjaan seluruh 

oprasional agar berjalan efektif dan efisien. 

3. Mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan oprasional perusahaan. 

4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan pencapaian yang 

sudah dilakukan perusahaan.  

5. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. 

 

Adapun wewenang Mill Menager adalah; 

1. Berwenang terhadap seluruh kegiatan pekerjaan yang ada pada 

perusahaan dan seluruh pemakaian mesin dan peralatan. 
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2. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target-target serta kelancaran 

perusahaan. 

3. Bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang di berikan kepada 

bagian. 

2.1.2 Asisten Teknik 

 Adapun tugas asisten teknik pabrik yaitu; 

1. Mengendlikan penggunaan biaya teknik pabrik. 

2. Mengelola bengkel pabrik. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggota bidang teknik. 

  

  2.1.3 Asisten Produksi 

  Adapun tugas asisten produksi yaitu; 

1. Membuat rencana program kerja pengolahan. 

2. Melaksanakan dan mengendalikan proses pengolahan sesuai standart. 

3. Melaksanakan evaluasi hasil kerja operasional pengolahan dan 

merencanakan tindak lanjut. 

 

  2.1.4 ASisten Laboratorium 

  Adapun tugas asisten laboratorium adalah; 

1. Memimpin kegiatan laboratorium untuk menentukan kualitas produksi 

agar dapat berjalan dengan lancer. 

2. Melakukan analisa di laboratorium yang di perlukan pabrik secara 

optimal, guna mengendalikan jalannya proses pengolahan tbs, inti 

sawit, air boiler, dan air limbah, agar mutu dan kerugian yang timbul 

berada dalam batas normal. 

3. Menghitung persediaan dan pengiriman produksi sehingga kualitas 

produksi dapat di control. 
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2.1.5 Mandor 

 Sebagai pembantu asisten, maka mandor bertugas mengawasi para pekerja 

yang berada pada tanggung jawabnya dan membantu segala tanggungjawab 

asisten. 

2.1.6  Krani 

Membantu asisten dalam mengerjakan bidang administrasi. 

 

2.1.7 Pekerja 

 Pekerja adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan perintah dari mandor 

masing-masing yang bertugas pada saat itu. 

 

2.1.8 Struktur Organisasi PT.TIAN TUJUHPULUH UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Perusahaan 

Mengkaji seluruh kegiatan di suatu industry yang bergerak dibidang 

pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan Palm Kernel dengan beberapa aspek, 

yaitu. 

- Aspek proses Produksi (input, proses, dan output) 



 
 

 

BAB III 

TUGAS KHUSUS 

 
 
 
 

3.1  Spesifikasi Tugas dan Kegiatan Yang Dilaksanakan 
 

Tabel 3.1 Minggu Ke-1 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 16-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengenalan Pabrik Kelapa Sawit Pks 

2 17-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Melihat proses TBS menjadi CPO Pks 

3 18-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Penyortiran  TBS   yang   masuk   ke   Pabrik 
 

Kelapa Sawit, kualitas dan kematangan harus 

diperiksa dengan baik. Jenis buah yang masuk 

ke Pabrik Kelapa Sawit pada umumnya jenis 

Tenera dan jenis Dura. Kriteria matang panen 

merupakan factor yang sangat penting dalam 

pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun 

penerimaan buah. 

St.Loading 
 

Ramp 

4 19-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengoperasian system hidrolik pada pintu St. 
 

Loading  Ramp  yaitu  dengan  cara  menarik 

tuas Hidrolik agar pintu pada Stasiun Loading 

Ramp  terbuka  maka TBS tersebut jatuh ke 

Scraper. 

St.Loading 
 

Ramp 

5 20-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Melihat/melakukan pembongkaran TBS yang 
 

sudah di rebus. TBS yang sudah di rebus pada 

St.Sterilizer akan di bongkar, yang akan 

menuju pada St.Thressing. Masa perebusan 

TBS  selama  80  menit  dengan  suhu  180 

derajat celcius. 

St.Sterilizer 

6 21-11-2020 08.00- 
 

13.00 

Melihat prinsip kerja pada St.Pressing. Pada 
 

St.Pressing dilakukan nya pengepresan pada 

buah yang sudah di kepak/pemisahan antara 

buah dengan janjangan. Pada St.Pressing buah 

tersebut akan cacah menggunakan mata pisau 

St. Pressing 
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   dan di press dengan tujuan minyak pada buah 

 

akan keluar. 

 

 

 

Tabel 3.2 Minggu Ke-2 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 23-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Mengetahui     bagian-bagian     pada     St. 
 

Klarifikasi.  Ada  beberapa  bagian-bagian 

pada Stasiusn Klarifikasi. 

1.Continius Settling Tank tempat Oil dan 
 

Sludge. 
 

2.Sluge Tank tempat Sludge yang masih 

mengandung sedikit minyak. 

3.Oil Tank tempat minyak/CPO. 

St.Clarification 

2 24-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Mengetahui     bagian-bagian     pada     St. 
 

Klarifikasi. 
 

4.Vibrating Screen adalah ayakan bergetar 

untuk menyaring kotoran. 

5.Sand Cyclone berfungsi sebagai 

penyaring kotoran pada Sludge Tank yang 

akan di olah oleh Sludge Separator. 

6.Float Tank tempat CPO sebelum di 

masukan kedalan Vacum Dryer. 

St.Clarification 

3 25-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Mengetahui     bagian-bagian     pada     St. 
 

Klarifikasi. 
 

7.Vacum Dryer berfungsi mengurangi 

kadar  air  pada  CPO  dengan  cara 

penguapan melalui nozel-nozel. 

8.Storage Tank berfungsi sebagai tempat 

penyipanan sementara CPO sebelum di 

pasarkan. 

9.Sludge Separator berfungsi mengolah 

Sludge yang masih mengandung sedikit 

minyak. 

St.Clarification 

4 26-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Mengetahui     bagian-bagian     pada     St. 
 

Klarifikasi. 
 

10.Bak  Fit  berfungs  untuk  menampung 

St.Clarification 
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   hasil   uap   rebusan   yang   dimana   uap 

 

rebusan    tersebut    mengandung    sedikit 

minyak. 

11.Recovery          berfungsi          sebagai 

pengendapan yang dari pada Bak Fit. 

 

5 27-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi. Hal yang perlu 

diperhataikam adalah Hot Water/air panas 

untuk pengoperasian pada Sludge 

Separator. 

St.Clarification 

6 28-11-2020 08.00- 
 

13.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi.  Selain   Hot   Water,   yang 

perlu di perhatikan juga adalah aliran 

kondensat yang akan mengalir ke Bak Fit. 

Jika tidak di perhatikan, makan aliran 

kondensat terjadi peluapan. 

St.Clarification 

 

 

Tabel 3.3 Minggu Ke-3 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 30-11-2020 08.00- 
 

17.00 

Penambahan oli transfluid coupling pada 
 

Sludge Sepaparator No 2.Oli pada Sludge 

Separator berfungsi sebagai pelumas pada 

Dinamo. . 

St.Clarification 

2 01-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Stand by dan playsing separator no 1 di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. 

St.Clarification 

3 02-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Penggantian oli pada power pack rebusan. 
 

Mengganti oli power pack dengan tujuan 

agar hidrolik tersebut tidak terjadi 

kerusakan pada saat pengoperasian. 

St.Sterelizer 

4 03-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Penambahan oli gearbox Polishing Drum. 
 

Penambahan  oli  gearbox  bertujuan  agar 

gearbox tidak terjadi kehausan pada rantai. 

St.Kernel 

5 04-12-2020 08.00- Pembersihan body power pack press St.Pressing 
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  17.00 Perbersihan dilakukan denngan tujuan agar 

 

pada saat melakukan pengepresan buah 

sawit agar berjalan dengan lancer dan tidak 

terjadi macet pada saat keadaan maju 

mundur. 

 

6 05-12-2020 08.00- 
 

13.00 

PM penerangan pabrik. 
 

Prefentive Maintanance yaitu pengecekan 

secara berkala. 

Pks 

 

Tabel 3.4 Minggu Ke-4 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 07-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Stand by dan plasing separator No 2  di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah dengan cara  membuka baut  yang 

berlubang   pada dalam Sludge Separator, 

lalu baut yang berlubang terjadi sumbat 

dengan Sludge kemudian Sludge tersebut 

di bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

St.Clarification 

2 08-12-2020 08.00- 
 

17.00 

PM panel all station. 
 

Prefentive Maintanance yaitu pengecekan 

secara berkala. 

Pks 

3 09-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengecekan oli power pack press 
 

Dengan tujuan memperhatikan takaran yg 

berada diluar. Jika oli tersebut sudah 

berkurang maka akan di tambahkan oli 

tersebut agar performance lebih bagus. 

St.Presshing 

4 10-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pegelasan spyder arm thresher no 1 
 

Thresher ini dimana susuna besi yang 

berbentuk bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut lepas dan 

akan dilakukannya pengelasan. 

St.Threshing 

5 11-12-2020 08.00- Pengelasan Fruit Elevator. St.Threshing 
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  17.00 Fruit   Elevator   berfungsi   sebagai   alat 

 

transfer menuju ke digester. 

 

6 12-12-2020 08.00- 
 

13.00 

Pengoperasian system hidrolik pada pintu 
 

St. Loading Ramp. 
 

Yaitu dengan cara menarik tuas Hidrolik 

agar pintu pada Stasiun Loading Ramp 

terbuka   maka   TBS   tersebut   jatuh   ke 

Scraper 

St.Loading 
 

Ramp 

 
 
 

Tabel 3.5 Minggu Ke-5 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 14-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pamasangan Mesh 30 dan mash 40 pada 
 

vibrating no 3. 
 

Mesh yaitu saringan yang ada pada 

Vibrating Screen. Dimana Mesh tersebut 

sudah robek maka dilakukan penggantian 

pada Mesh agar Vibrating Screen tersebut 

dapat di pakai kembali. 

St.Press 

2 15-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengelasan Reduser Separator no 1. 
 

Reduser Separator adalah aliran 

pembuangan Sludge atau lumpur yg sudah 

di olah oleh Sludge Separator. 

St.Clarification 

3 16-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengelasan Spider Arm thresher no 2. 
 

Thresher ini dimana susuna besi yang 

berbentuk bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut lepas dan 

akan dilakukannya pengelasan. 

St.Threser 

4 17-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pemasangan pompa heavy phase. 
 

Pompa    Heavy    Phase    dipasang   pada 

rumahan sekaligus pemasangan Balting. 

St.Clarification 

5 18-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Stand by dan flushing separator no 1 di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah   membuka  baut   yang   berlubang 

St.Clarification 
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   pada  dalam  Sludge  Separator,  lalu  baut 

 

yang berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut di 

bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

 

6 19-12-2020 08.00- 
 

13.00 

Stand by dan flushing separator no 2 di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah   membuka  baut   yang   berlubang 

pada dalam Sludge Separator, lalu baut 

yang berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut di 

bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

St.Clarification 

 

Tabel 3.6 Minggu Ke-6 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 21-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pengelasan spider arm threshing no 1. 
 

Thresher ini dimana susuna besi yang 

berbentuk bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut lepas dan 

akan dilakukannya pengelasan. 

St. Threshing 

2 22-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Preventive hot will pump. 
 

Thresher ini dimana susuna besi yang 

berbentuk bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut lepas dan 

akan dilakukannya pengelasan. 

St. Clarification 

3 23-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pemasangan penerangan di storage tank. Storage 

4 24-12-2020 08.00- 
 

17.00 

Pemasangan penerangan di waduk utama. Waduk 

5 25-12-2020  Libur  

6 26-12-2020  Libur  
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Tabel 3.7  Minggu Ke-7 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 28-12-2020 08.00- 
17.00 

Instal valve oil tank. 
 

Pemasangan Valve/keran pada Oil Tank 

dengan tujuan agar aliran kotoran yang ada 

pada Oil Tank bias di buka tutup. 

St.Clarification 

2 29-12-2020 08.00- 
17.00 

Stand by dan flushing separator no 1 di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah   membuka  baut   yang   berlubang 

pada dalam Sludge Separator, lalu baut 

yang berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut di 

bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

St.Clarification 

3 30-12-2020 08.00- 
17.00 

Stand by dan flushing separator no 2 di 
 

clarification. 
 

Playsing dengan maksud membersihkan 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah   membuka  baut   yang   berlubang 

pada dalam Sludge Separator, lalu baut 

yang berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut di 

bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

St.Clarification 

4 31-12-2020  Libur  
5 01-01-2021  Libur  
6 02-01-2021  Libur  

 

Tabel 3.8 Minggu Ke8 
 

No Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

1 04-01-2021 08.00- 
 

17.00 

Stand by dan flushing separator no 1 di 
 

clarification. 
 

Playsing  dengan  maksud  membersihkan 

St.Clarification 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sludge pada lubang-lubang kecil yang ada 
 

di dalam pada Sludge Separator. Cara 

adalah   membuka  baut   yang   berlubang 

pada dalam Sludge Separator, lalu baut 

yang berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut di 

bersuhkan supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 05-01-2021 08.00- 
 

17.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi. 
 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran yang ada pada 

Stasiun Klarifikasi bila mana ada yang 

bermasalah. 

St.Clarification 

3 06-01-2021 08.00- 
 

17.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi. 
 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran yang ada pada 

Stasiun Klarifikasi bila mana ada yang 

bermasalah. 

St.Clarification 

4 07-01-2021 08.00- 
 

17.00 

Melihat/meAmbantu        pekerja        pada 
 

St.Klarifikasi. 
 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran yang ada pada 

Stasiun Klarifikasi bila mana ada yang 

bermasalah. 

St.Pressing 

5 08-01-2021 08.00- 
 

17.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi. 
 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran yang ada pada 

Stasiun Klarifikasi bila mana ada yang 

bermasalah. 

St.Clarification 

6 09-01-2021 08.00- 
 

13.00 

Melihat/membantu         pekerja         pada 
 

St.Klarifikasi. 
 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran yang ada pada 

Stasiun Klarifikasi bila mana bermasalah. 

St.Clarification 

 

 
14



15  

 
 

 

3.2 Target Yang Di Harapkan 

Di era globasisasi persaingan manusia sangatlah ketat, baik di bidang 

perdagangan maupun dibidang industri. Pada kesempatan kerja praktek ini 

diharapkananak didik memiliki bekal keahlian dalam bidang tertentu,di samping 

memiliki keahlian diharapkan peserta didik juga   memiliki attitude serta 

tanggungjawab moral dalam setiap pekerjaan yang digeluti. Adapun target yang di 

harapkan dari kerja praktek ini adalahsebagai berikut : 

1.   Menegakkan disiplin saat jam kerja. 

2.   Dapat menyelesaikan pekerjaan baik sesuai yang diinginkan. 

3.   Mengetahui  macam  kerusakan  yang  sering  terjadi  pada  pabrik  kelapa 

sawit. 

4.   Mengetahui cara perbaikan dan perawatan yang dilakukan. 

5.   Mengenal macam-macam alat berat pada pabrik kelapa sawit. 
 
 

 
3.3   Perangkat Yang Digunakan 

Selama melaksakan kerja praktek di dunia industry, mahasiswa di tuntut 

langsung melaksanakan kegiatan kerja di dalam pabrik dan bersentuhan langsung 

denganunit mesin.Dalam hal ini mahasiswa selama melakukan kerja praktek di 

perusahaan banyak menggunakan peralatan untuk membantu perkerjaan yang di 

berikan.Beberapa alat yang di gunakan adalah sebagai berikut. 

1.   Alat pelindung diri (APD). 
 

2.   Kunci Pas. 
 

3.   Tang. 
 

4.   Obeng. 
 

5.   Kuas 
 

6.   Palu. 
 

7.   Scrap. 
 

8.   Kunci ring. 
 

9.   Gerinda. 
 

10.  Mesin las listrik. 
 

11. Kompresor. 
 

12. Brander. 
 

13. Kunci inggris.
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3.4  Data-Data Yang Di Perlukan 
 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1.   Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek 

dilapangan maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

2.   Interview  merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung baik dengan asisten  maupun dengan teknisi yang ada di 

ruang lingkup industri/perusahaan. 

 

 
3.5  Dokumen-Dokumen File Ynag Diperlukan 

 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT Tian Tujuhpuluh Utama 

tidak semua dokumen atau file-file yang di ambil, karna dokumen dan file itu 

merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memberi izin kepada 

mahasiswa yang melakukan kerja praktek di prusahaan tersebut mengambil suatu 

file yang di anggap rahasia. Perusahaan hanya memberi beberapa dokumen atau 

file serta hanya menunjukan gambarannya saja. 

 
 

3.6  Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 
 

Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas kerja praktek ini yaitu: 

1.  Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi   bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang di perlukan 

dalam pembuatannya. 

2.   Terbatasnya waktu kerja praktek sehinga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 

3.    Tidak  tersedianya  fasilitas  tempat  tinggal  di  prusahaan  PT.  Tian 
 

TujuhPuluh Utama.
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3.7  Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 
 

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal 

yang di anggap perlu diantara nya adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus di buat pada 

penyusunan laporan KP. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang saya buat. 
 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet 
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BAB IV 

PROSES PEMISAHAN OIL DAN SLUDGE PADA STATION 

CLARIFICATION 

 
 
 

4.1 Teori Dasar 

 4.1.1 Sistem Klarifikasi (Pemurnian) 

Stasiun klarifikasi berfungsi untuk mengolah dan memurnikan minyak kasar 

(crude oil) hasil ekstraksi dari mesin press menjadi minyak yang standart dan 

sesuai dengan kualitas yang ditentukan suatu pabrik kelapa sawit. Pada stasiun 

klarifikasi pemurnian dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis dan metode  

pengolahan yang dilakukan dengan cara; pengendapan, pemanasan, sentrifugal, 

dan penyaringan.Cairan (fluida) yang keluar dari mesin screw press berupa 

minyak kasar (crude oil), yang terdiri dari campuran minyak, air dan padatan 

bukan minyak (non oil solid). Maka dapat disimpulkan, proses pemisahan minyak 

dari bentuk fase lain dengan tujuan untuk memperoleh minyak yang murni di 

sebut proses klarifikasi. 

  

4.2 Alat dan Bahan 

 4.2.1 Alat 

 - Vacum Dryer 

 -Sludge Separator 

 -Elektro Motor 

 -Vibrating Screen 

 -Sludge Separator 

 -Tangki Penampung 

 -Sand Cyclone  

 4.2.2 Bahan 

 -Oil dan Sludge -Hot Water 

 -Cairan Fluida  -Steam Injeksi 
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4.3 Cara Kerja 

Proses pemurnian minyak menjadi CPO bertujuan untuk menghilangkan 

kadar air dan kotoransemaksimal mungkin agar kualitas dari CPO itu baik dengan 

kadar asam lemak bebas, kadar air dan kotoran yang rendah sesuai dengan 

standart pemasaran. Proses pemisahan minyak tersebut menjadi penentu kualitas 

pengolahan dan pemisahan minyak.  

Proses pemurnian dilakukan secara berulang-ulang karena setiap mesin 

atau peralatan mempunyai kemampuan yang terbatas. Dalam proses pemurnian 

diperlukan proses pengenceran,agar efisiensi pemisahan minyak dan kualitas 

minyak sawit lebih tepat dilakukan pengenceran dengan volume air sebanding 

dengan jumlah minyak yang terdapat dalam cairan. Pemakaian air yang terlalu 

banyak akan menyebabkan penurunan kualitas unit pengolahan PKS terutama 

pada alat klarifikasi, karena dapat memperpendek retention time pada setiap alat 

pengolahan yang mengakibatkan penurunan efisiensi ekstraksi. Di dalam stasiun 

ini terdapat beberapa mesin yang bekerja untuk memurnikan Crude Palm Oil 

(CPO) dari kelapa sawit. 

 

4.4 Hasil Dan Pembahasan 

Minyak kasar yang diperoleh dari pengempaan perlu dipisahkan dari 

kotoran, baik yang berupa padatan (solid) maupun air. Tujuan dari pemurnian 

minyak kasar adalah untuk mendapatkan minyak dengan kualitas kadar 

airmaksimal  0,5 % dan kotoran maksimal 0,05 %, sehingga dapat dipasarkan 

dengan harga yang layak. 

Dalam proses pemurnian minyak di PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA di 

peroleh kadar air CPO 0.2% sampai dengan 0.3% dan kadar kotoran 0.02% 

sampai dengan 0.035% setiap gram samplenya. 

 

4.4.1 Sand Trap Tank 

 Minyak kasar yang diperoleh dari hasil pengempaan dialirkan ke sand trap 

tank, minyak kasar yang mengalir kedalam  Sand Trap Tank berdasarkan berat 

jenis terdiri dari tiga bagian yaitu ; 
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 Minyak dengan berat jenis yang ringan. 

 Air dengan berat jenis yang sedang . 

 Sludge dan pasir dengan berat jenis yang lebih berat. 

 

Didalam Sand Trap Tank berat jenis minyak lebih rendah maka minyak 

berada pada lapisan paling atas, sedangkan berat jenis air yang lebih berat dari 

minyak akan berada di tengah, dan sludge yang memiliki berat jenis lebih besar 

akan berada pada lapisan paling bawah.  

Minyak dari press masuk ke dalam Sand Trap Tank dan dipanaskan sampai 

dengan  suhu 95°c, proses pemanasan  menggunakan uap (steam) yang di 

injeksikan, sand trap tank merupakan peralatan yang pertama sekali melakukan 

pemurnian dengan menangkap pasir yang dikeluarkan melalui pipa drain.  

Umpan/fluida yang masuk kedalam Sand Trap Tank di haruskan 

membentuk aliran sentrifugal dengan cara di pusingkan agar pemisahann minyak 

dari pasir dan kotoran-kotoran lebih maksimal.Temperatur pada sand trap tank 

harus mencapai 95°C, agar pada saat dilakukan drain pasir dan lumpur (sludge) 

yang keluar tidak banyak mengandung minyak, yang dapat menyebabkan lossis 

atau kehilangan minyak yang banya 

 

 
Gambar 4.1 Sand Trap Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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 4.4.2 Vibrating Screen 
Vibrating Screen berfungsi untuk menyaring padatan yang tidak tertangkap 

di Sand Trap Tank, padatan tersebut berupa sludge dan fiber yang terikut minyak 

kasar. Vibrating screen terdiri dari 2 tingkat saringan dengan diameter 60inch. 

Tingkat atas memakai saringan dengan ukuran 30 mesh, sedangkan pada tingkat 

bawah dipergunakan saringan 40 mesh. Cara kerja Vibrating Screen sederhana 

dengan cara bergetrar dengan gerak beraturan, sehingga padatan yang tersaring 

bergerak radial kearah dinding pembatas/ body Vibrating yang terbuang ke talang 

pembuangan padatan. Padatan yang tertahan ayakan akan di kembalikan ke 

digester melalui conveyor, sedangkan minyak di alirkan ke Crudge Oil Tank. 

 

 
Gambar 4.2 Vibrating Screen 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

4.4.3 Crude Oil Tank 

 Crude oil tank adalah tangki penampung crude oil atau minyak kasar yang 

dilengkapi pipa pemanas steam injeksi (temperatur 90- 95℃). Fungsi utama Crud 

Oil Tank adalah untuk meningkatkan temperatur sebelum minyak kasar 

dipompakan ke CST melalui balance tank dengan temperatur  minyak 90- 95℃. 

Pemanasan di Crude Oil Tank menggunakan steam injeksi  untuk membantu 

pengendapan kotoran dalam minyak kasar. 
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Gambar 4.3 Crude Oil Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 4.4.4 Balance Tank 

 Balance tank adalah tangki penampung minyak yang dipompakan dari  

COTsebelum dimasukkan ke CST. Fungsi dari tangki ini adalah untuk 

mengurangi tekanan cairan yang dipompakan langsung ke CST sehingga cairan di 

CST tetap dalam kondisi tenang. Dengan kondisi ini diharapkan proses pemisahan 

minyak dapat berlangsung lebih sempurna. Posisi balance tank lebih tinggi dari 

CST (5-10 cm) dan mengalir melalui pipa inlet CST. 
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Gambar 4.4 Balance Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 4.4.5 Continius Settling Tank 

 Continous Settling Tank (CST) berfungsi untuk memisahkan minyak, air dan 

sludge secara grativitasi, dimana minyak dengan berat jenis yang lebih ringan 

akan berada pada lapisan yang paling atas, sedangkan air yang masa jenisnya 

lebih berat dari minyak akan bearada pada lapisan tengah, lumpur dan pasir 

dengan masa jenis lebihberat dari air akan berada pada posisi paling bawah dalam 

bejana CST. 

 Minyak hasil dari pemisahan gravitasi pada CST dialirkan kedalam oil tank, 

sedangkan sludge dialirkan kedalam sludge tank melalui underflow CST. 

Pengutipan minyak dari permukaan CST melalui skimmer overflow sebaiknya 
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dilakukan setelah ketebalan lapisan minyak dalam CST antara 30 - 50 cm hal ini 

dilakukan untuk menghindari kadar air dan kadar kotoran yang tinggi terikut 

masuk kedalam bejana Oil Tank. Di dalam bejana CST juga terdapat agitator 

berputar yang berfungsi  untuk memecah gumpalan sludge yang mengikat 

minyak, hal ini juga membantu untuk memisahkan minyak dari sludge sehingga 

Oil conten/kandungan minyak terikut sludge yang keluar melalui underflow CST 

dapat ditekan agar lebih rendah lagi. 

 

 
Gambar 4.5 Continius Settling Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 

4.4.6 Sludge Tank 

 Sludge Tank adalah bejana tempat penyimpanan sementara sludge yang 

berasal dari underflow bejana CST yang masih mengandung minyak dengan 

persentasi 4% - 6% terhadap gram sample masih yang berada pada CST akan 
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dikirim melalui Underflow CST ke Sludge Tank,tetapi Sludge masih mengandung 

minyak yang akan di olah oleh Separator dengan tujuan ialah guna untuk 

memperkecil angka oil losses pada minyak, serta mengurangi kerugian 

perusahaan.Didalam sludge tank juga diberikan pemanasan dengan temperature 

90-95
0
C. 

 
Gambar 4.6 Sludge Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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4.4.7 Oil Tank 

Oil tank adalah tempat penampungan sementara minyak yang berasal dari 

Continiuous Settling Tank (CST) yang di kirim melalui Skimer, setelah itu minyak 

dikirim ke Float Tank sebelum di lakukan pemvakuman pada Vacum Dryer. Pada 

Oil Tank juga terdapat steam untuk mempertahankan suhu 75-80
o
C  dengan 

tujuan menjaga kualitas minyak. 

 
Gambar 4.7 Oil Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

4.4.8  Float Tank 

 Minyak yang dihasilkan dari oil tank masuk ke float tank secara kontinu. 

Fungsi tangki ini adalah mengatur jumlah minyak yang dialirkan ke tahap proses 

berikutnya yaitu vacuum dryer agar merata dan konstan. 
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Gambar 4.8 Float Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

4.4.9 Vacuum Dryer 

Minyak yang masuk ke vacuum dryer masih mengandung kadar air lebih 

besar dari ketentuan yang didasarkan pada mutu standar sehingga perlu 

dikeringkan, mutu produksi yang diinginkan dalam vacuum dryer adalah minyak 

dengan kadar air maksimum 0,50%. Pengeringan air dari minyak bertujuan agar 

mencegah terjadinya proses hidrolisis yang dapat meningkatkan kandungan asam 

lemak bebas dari minyak, minyak akan di spray ke vacuum dryer melalui nozzle 

sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap. 

 
Gambar 4.9 Vacuum Dryer 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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4.4.10 Sand Cyclone 

Sand cyclone berfungsi untuk menangkap pasir yang masih terkandung di 

dalam sludge. Diendapkan dengan adanya putaran dan mengakibatkan timbulnya 

gaya sentrifugal. 

 

Gambar 4.10 Sand Cyclon 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

4.4.11 Vibrating Sludge 

Vibrating sludge merupakan alat yang digunakan untuk 

menyaring/memisahkan pasir dan kotoran yang masih terkandung di sludge 

dengan prinsip kerja seperti ayakan bergetar. 
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Gambar 4.11 Vibrating Sludge 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 4.4.12 Sludge Separator 

Pemisahan pada sludge separator terjadi akibat adanya gaya sentrifugal 

dengan kecepatan tinggi yaitu 5400-6000 Rpm. Minyak dengan lumpur terpisah, 

dimana minyak kemudian dialirkan ke sludge drain tank. Selanjutnya minyak 

diproses kembali ke dalam CST. Lumpur dan  kotoran lainnya dialirkan ke  

Happy Past. 

 

 
Gambar 4.12 Slude Separator 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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4.4.13 Collection Fit 

Collection berfungsi sebagai tempat pengutipan akhir minyak yang 

terbuang dari stasiun klarifikasi dan air kondensat yang berbentuk bak bersekat. 

Pengutipan minyak berasal dari bak fit dilakukan dengan menggunakan skrimer 

dimana minyak berada di atas permukaan, kemudian skrimer  diturunkan maka 

minyak masuk ke dalam skimer kemudian dipompakan recovery untuk dilakukan 

pemisahan selanjutnya. 

 
Gambar 4.13 Collection Fit 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 4.4.14 Recovery  

 Recoverymerupakan wadah  yang berfungsi untuk memisahkan minyak 

dari kotoran dengan sistem pengendapan berdasarkan berat jenis. Dimana minyak 

yang akan dipisahkan pada recovery merupakan minyak yang berasal dari bak fit. 
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Gambar 4.14 Recovery 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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 4.4.15 Storage Tank 

Storage tankmerupakan tempat penyimpanan sementara CPO sebelum 

dikirim,  pada storagetank terdapat suhu sekitar 45-55
o
C dengan menggunakan 

sisteminjeksil. Hal ini dilakukan agar minyak tidak mudah membeku (tetap 

panas), asam lemak bebas (ALB) mempengaruhi  dengan mutu minyak. Selama 

penyimpanan terjadi peningkatan kadar asam lemak bebas yang disebabkan oleh 

proses autocatalitic yang dipercepat oleh panas. Untuk mempertahankan 

kualitasnya maka dihindari penggunaan panas yang berlebihan. 

 
Gambar 4.15 Strorage Tank 

Sumber PT.Tian TujuhPuluh Utama 
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4.5 Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala-kendala yang sering terjadi yaitu 

1. Terjadinya kebocoran pada pipa pembuang Sludge pada Separator. 

Jika sudah terjadi kebpcoran maka segera dilakukan pengelasan pada pipa 

pembuangan Sludge. 

2. Kurang nya bahan baku pada Separator yaitu Hot Water. 

Agar tidak terjadi nya pada Hot Water maka jangan lalai untuk selalu 

melihat Hot Water pada bak nya. 

3. Kurangnya diperhatikan aliran kondensat sehingga terjadi peluapan. 

Agar tidak terjadi nya peluapan pada aliran kondensat maka jangan lalai 

untuk selalu melihat, jika terjadinya peluapan maka terjadinya losis. 

Dimana hasil dari peluapan kondensat masih mengandung sedikit minya 

sehingga terjadi losis. 

4. Terjadinya sumbat pada baut yang berlubang yang berada di dalam 

Separator. 

Segera dibersihkannya pada lubang baut Separator agar bisa di pakai 

kembali.  

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Adapun kesimpulan dan saran penulis dari kerja praktek adalah. 
 

1.  PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA adalah sebuah perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang perminyakan kelapa sawit yang terletak di 

Steam Injeksi 

2.  Station  Clarification  merupakan  tempat  pemisahan  antara  oil  dan 

sludge. 

3.  Mahasiswa  kerja  praktek  banyak  memperoleh  ilmu  dari  tempat 

praktek industri baik teori maupun praktek. 

4. Dengan  melakukan  kerja  praktek  industri  mahasiswa  banyak 

mendapatkan pengalaman kerja yang nanti nya akan menjadi bekal di 

dunia kerja sesungguhnya. 

5.   Dalam  proses  pemurnian  minyak  di  PT.  TIAN  TUJUHPULUH 

UTAMA di peroleh kadar air CPO 0.2% sampai dengan 0.3% dan 

kadar kotoran 0.02% sampai dengan 0.035% setiap gram samplenya. 

 
 

5.2 Saran 
 

Utamakan keselamatan kerja dengan meningkatkan disiplin diri dan disiplin 

kerja, lakukan perjaan  sesuai prosedur yang berlaku. 

1. Kurangnya diperhatikan pada aliran kondensat sehingga terjadinya 

peluapan. 

2.   Perencanaan kerja yang baik akan mempermudah dalam bekerja dan 

akan menghasilkan hasil yang baik pula. 

3.   Ketidak seriusan dalam bekerja seperti bercanda, menyebabkan hasil 

yang  kurang  maksimal  bahkan  kurang  hati-hati  dapat  mengalami 

kecelakaan maka dalam bekerja harus serius dan tidak boleh bercanda. 
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KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 16 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1  Perkenalan perusahaan Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Departemen PT. TIAN 

TUJUHPULUH UTAMA 

 MAINTANANCE DAN 

PRODUKSI 

 



 

 

KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 17 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Melihat proses Tbs menjadi CPO Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

Proses TBS menjadi CPO 

bertujuan untuk mengolah 

TBS dan memisahkan 

antara Oil dan Sludge. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Rabuu 

TANGGAL : 18 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1  Penyortiran TBS yang masuk ke 

Pabrik Kelapa Sawit. 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Penyortiran TBS yang masuk 

ke Pabrik Kelapa Sawit, 

kualitas dan kematangan 

harus diperiksa dengan baik. 

Jenis buah yang masuk ke 

Pabrik Kelapa Sawit pada 

umumnya jenis Tenera dan 

jenis Dura. Kriteria matang 

panen merupakan factor yang 

sangat penting dalam 

pemeriksaan kualitas buah 

sawit di stasiun penerimaan 

buah. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Jumat 

TANGGAL : 20 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1  Melakukan pembongkaran TBS yang 

sudah di rebus. 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

TBS yang sudah di rebus pada 

St.Sterilizer akan di bongkar, yang 

akan menuju pada St.Thressing. 

Masa perebusan TBS selama 80 

menit dengan suhu 180 derajat 

celcius. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 23 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengetahui bagain-bagian St. 

Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Ada beberapa bagian-bagian pada 

Stasiusn Klarifikasi. 

1.Continius Settling Tank tempat 

Oil dan Sludge. 

2.Sluge Tank tempat Sludge yang 

masih mengandung sedikit minyak. 

3.Oil Tank tempat minyak/CPO. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 24 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengetahui bagain-bagian St. 

Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Mengetahui bagian-bagian pada St. 

Klarifikasi. 

4.Vibrating Screen adalah ayakan 

bergetar untuk menyaring kotoran. 

5.Sand Cyclone berfungsi sebagai 

penyaring kotoran pada Sludge 

Tank yang akan di olah oleh Sludge 

Separator. 

6.Float Tank tempat CPO sebelum 

di masukan kedalan Vacum Dryer. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Rabu 

TANGGAL : 25 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengetahui bagain-bagian St. 

Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Mengetahui bagian-bagian pada St. 

Klarifikasi. 

7.Vacum Dryer berfungsi 

mengurangi kadar air pada CPO 

dengan cara penguapan melalui 

nozel-nozel. 

8.Storage Tank berfungsi sebagai 

tempat penyipanan sementara CPO 

sebelum di pasarkan. 

9.Sludge Separator berfungsi 

mengolah Sludge yang masih 

mengandung sedikit minyak.. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Kamis 

TANGGAL : 26 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengetahui bagain-bagian St. 

Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Mengetahui bagian-bagian pada St. 

Klarifikasi. 

10.Bak Fit berfungs untuk 

menampung hasil uap rebusan yang 

dimana uap rebusan tersebut 

mengandung sedikit minyak. 

11.Recovey berfungsi sebagai 

pengendapan yang dari pada Bak 

Fit. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Sabtu 

TANGGAL : 28 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengetahui bagain-bagian St. 

Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Melihat/membantu pekerja pada 

St.Klarifikasi. Selain Hot Water, 

yang perlu di perhatikan juga 

adalah aliran kondensat yang akan 

mengalir ke Bak Fit. Jika tidak di 

perhatikan, makan aliran kondensat 

terjadi peluapan. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 30 November 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Penambahan oli Transfluit pada 

Separator 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Oli pada Sludge Separator 

berfungsi sebagai pelumas pada 

Dinamo. . 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa  

TANGGAL : 01 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Stand by dan playsing pada Separator 

No 2 di St. Klarifikasi. 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Playsing dengan maksud 

membersihkan Sludge pada 

lubang-lubang kecil yang ada di 

dalam pada Sludge Separator. 

Cara adalah dengan cara 

membuka baut yang berlubang  

pada dalam Sludge Separator, 

lalu baut yang berlubang terjadi 

sumbat dengan Sludge kemudian 

Sludge tersebut di bersuhkan 

supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Kamis  

TANGGAL : 04 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 PM Elektro Motor Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Prefentive Maintanance yaitu 

pengecekan secara berkala. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 01 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Stand by dan playsing pada Separator 

No 1 di St. Klarifikasi. 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Playsing dengan maksud 

membersihkan Sludge pada 

lubang-lubang kecil yang ada di 

dalam pada Sludge Separator. 

Cara adalah dengan cara 

membuka baut yang berlubang  

pada dalam Sludge Separator, 

lalu baut yang berlubang terjadi 

sumbat dengan Sludge kemudian 

Sludge tersebut di bersuhkan 

supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Jumat 

TANGGAL : 04 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pembersihan Power Pack press. Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Perbersihan dilakukan denngan 

tujuan agar pada saat melakukan 

pengepresan buah sawit agar 

berjalan dengan lancer dan tidak 

terjadi macet pada saat keadaan 

maju mundur. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 07 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Stand by dan playsing separator No 2 

di St. Klarifikasi 

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Playsing dengan maksud 

membersihkan Sludge pada 

lubang-lubang kecil yang ada di 

dalam pada Sludge Separator. 

Cara adalah dengan cara 

membuka baut yang berlubang  

pada dalam Sludge Separator, 

lalu baut yang berlubang terjadi 

sumbat dengan Sludge kemudian 

Sludge tersebut di bersuhkan 

supaya baut tersebut akan 

berlubang kembali. 



 

 

KEGIATA HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 08 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengecekan oli power pack press Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Dengan tujuan memperhatikan 

takaran yg berada diluar. Jika oli 

tersebut sudah berkurang maka 

akan di tambahkan oli tersebut 

agar performance lebih bagus. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Kamis 

TANGGAL : 10 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengelasan spyder arm Theresher No 1 Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Thresher ini dimana susuna 

besi yang berbentuk 

bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut 

lepas dan akan dilakukannya 

pengelasan. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 14 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pemasangan Mash 30 dan 40 pada 

Vibrating No 3  

Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Mesh yaitu saringan yang ada 

pada Vibrating Screen. Dimana 

Mesh tersebut sudah robek maka 

dilakukan penggantian pada 

Mesh agar Vibrating Screen 

tersebut dapat di pakai kembali. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 15 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengelasan reduser separator No 1  Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Reduser Separator adalah aliran 

pembuangan Sludge atau lumpur 

yg sudah di olah oleh Sludge 

Separator. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Rabu 

TANGGAL : 16  Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengelasan spyder arm thresher No 2 Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

. Thresher ini dimana susuna 

besi yang berbentuk 

bundar/disebut dengan spyder 

arm, maka sala satu besi tersebut 

lepas dan akan dilakukannya 

pengelasan. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Kamis 

TANGGAL : 17 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pemasangan pompa heavy phase Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Pompa Heavy Phase dipasang 

pada rumahan sekaligus 

pemasangan Balting. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Jumat 

TANGGAL : 18 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Stand by dan Flushing separator No 1 Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Playsing dengan maksud 

membersihkan Sludge pada 

lubang-lubang kecil yang ada di 

dalam pada Sludge Separator. 

Cara adalah membuka baut yang 

berlubang  pada dalam Sludge 

Separator, lalu baut yang 

berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut 

di bersuhkan supaya baut 

tersebut akan berlubang kembali. 



 

 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 21 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengelasan spyder arm Thresher No 1 Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Thresher ini dimana susuna besi 

yang berbentuk bundar/disebut 

dengan spyder arm, maka sala 

satu besi tersebut lepas dan akan 

dilakukannya pengelasan. 



 

 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 29 Desember 2020 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Stand by dan Flushing separator No 1 Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Playsing dengan maksud 

membersihkan Sludge pada 

lubang-lubang kecil yang ada di 

dalam pada Sludge Separator. 

Cara adalah membuka baut yang 

berlubang  pada dalam Sludge 

Separator, lalu baut yang 

berlubang terjadi sumbat dengan 

Sludge kemudian Sludge tersebut 

di bersuhkan supaya baut 

tersebut akan berlubang kembali. 



 

 

HARI  : Salasa 

TANGGAL : 05 Januarir 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Membantu pekerja pada St. Klarifikasi Antalius Purba  

 Catatan Pembimbing Industri  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

Membantu pekerja dengan cara 

memperhatikan keran-keran 

yang ada pada Stasiun 

Klarifikasi bila mana ada yang 

bermasalah. 
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