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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

PT.TIAN TUJUHPULUH UTAMA 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

PT.Tian Tujuhpuluh Utama  adalah sebuah  Pabrik  Kelapa Sawit (PKS) 

milik perseorangan yang didirikan pada tahun 2018 di  Balai Jaya, Kabupaten 

Rokan Hilir oleh Bapak Edison Napitupulu. Pada tanggal 7 April 2018 merupakan 

momentum penting bagi pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut, karena owner 

atau pemilik perusahaan melakukan  peletakan batu pertama pada pembangunan 

pabrik minyak kelapa sawit  PT. Tian Tujuhpuluh Utama yang berada di km 39 

Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, pada momentum penting 

tersebut  dihadiri sejumlah petinggi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab 

Rohil). Diantaranya, PLT Bupati Rohil Drs. H. Jamiluddin dan Ketua DPRD 

Nasrudin Hasan didampingi Wakil Ketua DPRD Suyadi Sp, anggota DPRD 

Leonard Situmorang, H. Abdullah dan Joto Bangun. Bahkan, tampak hadir 

anggota DPRD Provinsi Riau, Siswaja Muljadi pada kesempatan 

itu. Pembangunan pabrik  kelapa sawit ini memerlukan waktu selama kurang lebih 

satu tahun dan pada tahun 2019 . 

 

                                   PT.TIAN TUJUHPULUH UTAMA 

                                          PMKS-BALAI JAYA 

                                                 

 

Gambar 1.1 PT.TIAN TUJUHPULUH UTAMA 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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1.2 Struktur Organisasi  

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran diri 

organisasi atau susunan pengurus berdasarkan kedudukan atau jabatan masing-

masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentukan struktur organisasi 

atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh 

masing-masing karyawan. Dengan demikian akan mencapai suasana kerja yang 

baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan 

tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga proses produksi 

perusahaan dapat berjalan baik dan lancar. 

Organisasi yang dimaksud disini adalah untuk menunjukkan hubungan antar 

atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan tanggung 

jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu organisasi yang 

teratur. Adapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut : 

a.  Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

b.  Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi adalah : 

a.  Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

b.  Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban  

dari atasan dan bawahan. 

c.  Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan 

 tertentu. 

d.  Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang yang 

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu 

organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu 

sendiri adalah suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan yang 

diantara bidang tertentu. 
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Struktur Organisasi PT.Tian TujuhPuluh Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT.Tian Tujuhpuluh Utama 

(Sumber : PT.Tian Tujuhpuluh Utama, 2021) 
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Setiap departemen yang ada saling berkoordinasi dalam menjalankan 

kegiatan yang ada di PKS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi 

langsung jika terdapat permasalahan antara departemen, sekaligus melaporkan 

masalah tersebut kepada atasan agar mendapat penyelesaian jelas. Dalam 

kesempatan lain juga disampaikan permasalahan - permasalahan antar departemen 

saat lingkaran pagi berlangsung. 

Adapun tanggung jawab departemen-departemen yang ada di PKS, yaitu  

sebagai berikut :  

a. Departemen Proses  

    Adapun tanggung jawab departemen proses yaitu menangani operasional proses 

mulai dari buah masuk melalui loading ramp sampai menjadi CPO(Crude Palm 

Oil) dan Kernel sesuai dengan target yang ditentukan manajemen,  mengusahakan 

pencapaian throughput, mengontrol cost produksi, disiplin karyawan dan 

kebersihan pabrik.  

b. Departemen Maintenance 

    Adapun tanggung jawab departemen maintenance yaitu menjaga kondisi  

mesin-mesin (perawatan dan perbaikan mesin) dan elektrik, control cost dan 

disiplin karyawan.  

c. Departemen Laboratorium  

    Adapun tanggung jawab departemen laboratorium yaitu menganalisa oil losses 

dan kernel losses, mutu CPO(Crude Palm Oil) dan Kernel, water treatment, 

operasional grading, dan compound serta melakukan sortasi mutu TBS(Tandan 

Buah Segar) yang masuk ke PKS yang diambil secara sampling.  

d. Departemen Administrasi  

    Adapun tugas dari departemen administrasi adalah mengolah data-data 

karyawan, mengatur keuangan termasuk gaji karyawan, pembukuan, personalia, 

absensi karyawan, tanggungan karyawan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

masalah administrasi. 
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1.3 Ruang Lingkup Kegiatan PT.Tian Tujuhpuluh Utama 

PT.Tian Tujuhpuluh Utama adalah Perusahaan perseorangan pabrik kelapa 

sawit . Kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil Tandan Buah Segar 

(TBS) yang jika diolah akan menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel. 

Ada beberapa hal yang dilakukan PT.Tian Tujuhpuluh Utama dalam 

memaksimalkan proses produksi yaitu: 

a. Memelihara dan meningkatkan mutu CPO dan kernel . 

b. Mengatur  dan mengawasi berjalannya pengolahan TBS secara maksimal. 

c. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan  
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 05 juli  2021 sampai 

dengan tanggal 30 Agustus 2021 di PT. Tian Tujuhpuluh Utama. Selama 

pelaksanaan Keja Praktek (KP) ada beberapa pekerjaan dan tugas yang dilakukan 

diantaranya: 

1. Senin tangal 05 Juli 2021 adapun kegiatannya: 

 Morning briefing 

 Pengenalan ruang lingkup kerja Departemen Maintenance 

 Pemberitahuan tata tertib karyawan 

 Pengenalan Distribution Power di Stasiun Engine Room 

  
Gambar 2.1 Stasiun Engine Room 

(Sumber:Dokumentasi, 2021) 

2. Selasa tanggal 06 Juli 2021 adapun kegiatannya:  

 Morning briefing 

 Pengenalan  panel  MCC(Main Control Center)  dan Compressor di 

Stasiun Sterilizer 

 Merangkai  rangkaian simulasi  floating switch (tanpa tombol/push 

button) 
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Gambar 2.2 Panel MCC dan Merangkai Simulasi Floating Switch 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

3. Rabu tanggal 07 Juli 2021 adapun  kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair  wiremesh vibrating sludge  di Stasiun  Klarifikasi 

 Pengenalan equipment  ripple mill 1,2,3 di Stasiun Kernel  

4. Kamis  tanggal 08 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Pengenalan equipment Stasiun Press 

 Preventive maintenance eletromotor dan panel di Stasiun Press 

 Pengenalan kompenen listrik di panel Stasiun Kolam Limbah  

 Merangkai  rangkaian  DOL(Direct on line) pada panel di Workshop 

 
Gambar 2. 3 Pengenalan Komponen Listrik di Panel Stasiun Kolam Limbah 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Jumat tanggal 09 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair pilot lamp di Stasiun Press 

 Preventive maintenance pada panel press dan digester 

 Rewinding electromotor yang satu phase (cating whell mesin)   

 
Gambar 2.4 Rewinding Eletromotor 1 Phase  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

6. Sabtu tanggal 10 Juli 2021 adapun kegitannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance  elektromotor di Stasiun Kernel, Thressing 

dan Press  

7. Senin tangal 12 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair push button On dan   push button Off di panel motor control 

center  Stasiun Kolam  Limbah 

 Chek pengontrolan starter   pada panel motor control center  di 

LA(Land Application) 

                       

Gambar 2.5 Repair Push Button On dan Push Button  Off  

(Sumber: Dokumentasi, 2021 
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8. Selasa tanggal 13 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance pada panel main switch board  di Stasiun 

Engine Room 

 Preventive maintenance pada elektromotor di Stasiun  Kernel 

9. Rabu   tanggal 14 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Merangkai  rangkaian  Star Delta  di Workshop 

 
Gambar 2.6  Merangkai Rangkaian Start Delta  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

10. Kamis   tanggal 15 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair selenoid valve pada panel sandcyclone  yang terbakar di 

Stasiun Klarifikasi  

 Rewinding elektromotor yang satu phase 

         
Gambar 2.7  Repair  Selenoid Valve  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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11. Jumat  tanggal 16 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Pengenalan  proses perebusan tandan buah segar (TBS) di Stasiun 

Sterilizer 

12. Sabtu  tanggal 17 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive  maintenance elektromotor di Stasiun Kernel 

13. Senin  tanggal 19 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing  

 Install jalur kabel autofeeder di Stasiun  Sterilizer 

14. Selasa  tanggal 20 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 LIBUR HARI RAYA IDUL ADHA 

15. Rabu  tanggal 21 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Check  panel recovery pump di Stasiun  Klarifikasi 

16. Kamis tanggal 22 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance  pada panel control sterilizer, elektromotor 

power pack dan selenoid valve  di Stasiun Sterilizer 

17. Jumat tanggal 23 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance  elektromotor dispacth pump  di Stasiun 

Dispacth 

18. Sabtu  tanggal 24 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive  maintenance pada motor control center  di Stasiun 

Sterilizer 

19. Minggu  tanggal 25 Juli 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 replace  kapasitor bank yang terbakar di Stasiun Engine  Room 
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20. Senin  tanggal 26 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance elektromotor di Stasiun Limbah. 

 Repair kapasitor bank yang terbakar di Workshop 

                                  
Gambar 2.8 Repair Kapasitor Bank 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

21. Selasa tanggal 27 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install aerator pump kolam tujuh di Stasiun Kolam Limbah 

 Repair contactor  dan thermal overload  relay di panel LA(Land 

Application) 

   
Gambar 2.9 Install  Aerator Pump dan Repair Contactor dan Thermal Overload Relay 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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22. Rabu  tanggal 28 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair  lampu sorot   di Stasiun Sterilizer 

                   
   Gambar 2.10  Repair Lampu Sorot 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

23. Kamis tanggal 29 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive  maintenance panel control di Stasiun Press 

24. Jumat  tanggal 30 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install   rangkaian direct on line (DOL) di Stasiun Klarifikasi 

 Repair  bearing elektromotor di Workshop 

             
   Gambar 2.11 Install Rangkaian Direct On Line dan Repair Bearing pada Elektromotor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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25. Sabtu  tanggal 31 Juli  2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive  maintenance selenoid valve di Stasiun Sterilizer 

                   
Gambar 2.12  Preventive Maintenance Selenoid Valve 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

26. Senin tanggal 02 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair contactor dan thermal overload relay (TOR)  yang terbakar di 

Stasiun Press 

27. Selasa tanggal 03 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Predictive maintenance gearbox di Stasiun Loading Ramp dan di 

Stasiun Sterilizer 

28. Rabu  tanggal 04 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance  elektromotor  di Stasiun Loading Ramp 

29. Kamis tanggal 05 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Pengenalan Simulasi interlock di Stasiun Thressing 

30. Jumat  tanggal 06 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance pada panel motor control center  (MCC) di 

Stasiun Sterilizer        
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31. Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install kabel power untuk pipa HDPE (high  density polyethylene) di 

Kebun 

32. Senin  tanggal 09 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance pada panel  motor control centre (MCC) di 

Stasiun Klarifikasi 

33. Selasa  tanggal 10 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Pulling  kabel  HDPE(high  density polyethylene) 

34. Rabu  tanggal 11 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Libur Tahun Baru Hijriyah 

35. Kamis  tanggal 12 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Connect pipa HDPE(high  density polyethylene) 

     
Gambar 2.13 Connect Pipa HDPE 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

36. Jumat  tanggal 13 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair gerinda di Workshop 
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Gambar 2.14 Repair Gerinda 

(Sumber:Dokumentasi,2021) 

37. Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install jalur kabel floating switch delution tank di Stasiun Press 

38. Senin tanggal 16 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 LIBUR  

39. Selasa tanggal 17 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun RI 

 Panitia kegiatan HUT RI di PT.Tian Tujuhpuluh Utama 

40. Rabu tanggal 18 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance elektromotor di Stasiun Kernel 

41. Kamis tanggal 19 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Repair elektromotor  dry kernel  transport fan yang terbakar di 

Stasiun Kernel 

42. Jumat tanggal 20 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install pipa HDPE (high  density polyethylene) 

43. Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance panel genset 1,2 di Stasiun Engine Room  

 Preventive maintenance  pada motor control center di Stasiun 

Klarifikasi 
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44. Senin tanggal 23 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install lampu di Stasiun Thressing 

                        
 Gambar 2.15 Install Lampu 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

45. Selasa tanggal 24 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Housekeeping Workshop                            

46. Rabu  tanggal 25 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Housekeeping Workshop  

47. Kamis  tanggal 26 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing  

 Preventive maintenance elektromotor  di Stasiun Kernel 

48. Jumat tanggal 27 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Install  lampu sorot di  empty bunch conveyor (EBC) 3 di Stasiun 

Thressing  

 Preventive maintenance pada panel motor control center di LA (land 

application) 

49. Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Morning briefing 

 Preventive maintenance elektromotor di Stasiun Press 

50. Senin tanggal 30 Agustus 2021 adapun kegiatannya : 

 Perpisahan 
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2.2  Target Yang Diharapkan 

 Dari hasil yang kami kerjakan selama mengikuti kerja praktek   (KP), target    

yang kami harapkan antara lain: 

 Menambah pengalaman penulis dalam dunia kerja di kantor maupun di 

lapangan khususnya dalam dunia kerja bagian teknik. 

 Menambah pengetahuan serta teknik dalam perbaikan dan perakitan mesin atau 

alat listrik yang digunakan. 

 Membangun kepercayaan diri sehingga bisa berkomunkasi dengan rekan kerja 

serta atasan di perusahaan. 

 

2.3  Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan 

 Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek penulis lebih banyak 

menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan perangkat lunak, namun 

beberapa waktu penulis juga menggunakan perangkat lunak tersebut untuk 

melaksanakan beberapa tugas tertentu dalam melaksanakan kerja praktek. 

1. Perangkat Lunak  

     Perangkat lunak yang digunakan saat kerja praktek di PT.Tian 

Tujuhpuluh Utama adalah aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office yang 

digunakan sebagai media untuk menginput data job karyawan maintenance 

yang telah dilakukan yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Aplikasi 

Microsoft Word juga digunakan oleh penulis untuk membuat laporan KP. 

2. Perangkat keras 

     Perangkat keras yang digunakan saat kerja praktek di PT.Tian 

Tujuhpuluh Utama adalah sebagai berikut: 

a. Tang kombinasi 

Tang kombinasi merupakan jenis tang yang sering digunakan dalam 

bidang teknik listrik karena kegunaannya yang multifungsi maka tang 

ini dinamakan tang kombinasi. Tang kombinasi ini dapat berfungsi 

sebagai pemotong kabel, pengupas kulit kabel, maupun melilit kabel. 
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Gambar 2.16 Tang kombinasi 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

b. Tespen 

Tespen merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan oleh 

para teknisi listrik dalam melakukan pekerjaannya. Ujung tespen  

yang berbentuk “minus” dapat dijadikan sebagai obeng untuk 

melonggarkan atau mengetatkan sekrup (screw). Jadi Tespen pada 

dasarnya adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengecek apakah sebuah penghantar listrik memiliki tegangan listrik 

atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud disini dapat berupa kabel 

listrik, kawat listrik maupun stop kontak listrik. 

 

 
Gambar 2.17  Tespen 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

c. Clamp meter  

   Clamp meter atau disebut juga dengan tang ampere merupakan alat 

ukur yang memiliki fungsi hampir sama dengan multimeter yang 

dapat dipakai untuk mengukur arus, tegangan dan tahanan pada 

sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik. Dengan memakai 

alat ini, memudahkan kita dalam mengukur arus sehingga tidak  lagi 

harus mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur namun hanya 

perlu ditempatkan pada sekeliling kabel listrik yang diukur pada 

rahang penjepit atau clamp. 
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Gambar 2.18  Clamp meter 

( Sumber: https://www.kucari.com/jual/alat-ukur-listrik/clamp-meter) 

 

d. Alat Safety  

Alat safety adalah alat yang digunakan untuk menjaga keselamatan 

pekerja didalam bekerja. Alat-alat safety yang biasanya digunakan 

adalah helm, sepatu dan masker. 

 
Gambar 2.19 Alat Safety  

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

e. Obeng  

Obeng merupakan alat yang sering digunakan untuk bongkar pasang 

perkakas elektronik atau mesin. Fungsi obeng adalah untuk membuka 

atau mengencangkan baut dan sekrup. Obeng memiliki bagian-bagian 

berupa gagang obeng dan mata obeng. Gagang obeng biasanya terbuat 

dari bahan-bahan yang lunak, seperti karet, plastik dan kayu. Hal itu 

berfungsi agar nyaman di tangan ketika digunakan. Sedangkan mata 

obeng inilah bagian yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk melepas 

atau memasang sekrup dan baut. Berdasarkan bentuk matanya, obeng 

memiliki bermacam-macam jenis seperti obeng plus dan obeng minus. 
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Gambar 2.20 Obeng  

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

f. Kain Majun  

Kain Majun atau lebih dikenal dengan kain lap, kain ini mempunyai 

fungsi yang sama seperti kain lap pada umumnya. Kain majun 

biasanya terbuat dari bahan katun kaos, tersedia berbagai macam 

warna, bertekstur polos dan berbulu, mampu menyerap air, oli, dan 

minyak. Penyebutan kain majun lebih sering digunakan dalam 

dunia di perindustrian. 

 
Gambar 2.21 Kain Majun 

( Sumber: https://fitinline.com/article/read/kain-majun/) 

 

 

g. Kuas 

Kuas adalah benda yang terdiri dari kayu kecil dengan salah satu 

ujungnya terdapat bulu halus. Kuas digunakan untuk keperluan 

dalam melakukan preventif maintenance. Kuas memiliki bentuk, 

ukuran, dan bahan yang berbeda-beda sesuai keperluan. yang 

dibutuhkan. 

https://fitinline.com/article/read/kain-majun/
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Gambar 2.22  Kuas 

( Sumber: https://www.tokopedia.com/surdah168/kuas-cat-berbagai-ukuran-dan-

kegunaan) 

 

h. Kunci inggris 

Kunci inggris atau adjustable spanner atau adjustable wrench 

adalah kunci untuk melepas atau memasang mur/baut yang dapat 

disetel menyempit atau melebar menyesuaikan dengan ukuran mur 

atau bautnya yang digunakan dalam membuka dan menutup baut 

elektromotor 

 
Gambar 2.23.Kunci Inggris 

( Sumber: https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/fungsi-kunci-inggris#) 

 

i. Laptop  

Laptop yang digunakan adalah sebagai perangkat untuk membuat 

laporan, mencari informasi dan sebagai media penunjang kerja lainya. 

j. Browser  

Google Chrome sebuah aplikasi pencari informasi yang digunakan 

untuk mencari  informasi tentang fungsi alat atau komponen listrik 

tertentu dan mencari informasi lainya. 
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2.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas Tersebut 

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan pada 

saat  Kerja Praktek (KP) sebagai berikut : 

a. Dalam mencari penyebab  masalah dalam setiap gangguan yang terjadi.   

b. Adanya beberapa peralatan yang belum pernah ditemui dan diketahui 

fungsi dari alat tersebut sebelumnya. 

c. Minimnya buku referensi. 

 

2.5 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal yang 

kami anggap perlu, diantaranya :  

a. Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan ini.  

b. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang dibuat. 

c. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 
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BAB III 

SISTEM  INTERLOCK  

3.1 Pengertian Sistem  Interlock 

Sistem interlock adalah suatu cara untuk mengamankan jalannya proses serta 

pengamanan perlatan dari unit yang paling kecil sampai keseleuruhan sistem. 

Dimana alat pengaman tersebut terkait satu dengan yang lainnya, sehingga 

membentuk satu kesatuan yang akan bekerja secara serentak apabila kondisi 

proses atau alat mengalami gangguan. Disamping itu, sistem interlock ini juga 

dilengkapi dengan sistem untuk menjaga kelancaran operasinya suatu mesin 

(pompa/kompresor) yang mana pada pompa, turbin dan kompresor yang besar 

biasanya dilengkapi pompa pelumas utama dan pompa pelumas pembantu, apabila 

terjadi kegagalan pada pompa utama maka dengan sistem interlock maka pompa 

pembantu akan autostart untuk menggantikan fungsi pompa utama.  

Interlock juga dilengkapi dengan sistem bypass berupa switch. Hal ini 

dimaksudkan apabila diperlukan kita bisa menonaktifkan interlock tersebut 

sehingga tidak berfungsi, misalnya untuk keperluan pemeriksaan/perbaikan atau 

terjadi kerusakan pada sistem interlock yang mana perbaikannya hanya bisa 

dilakukan pada saat pabrik tidak beroperasi. Selanjutnya untuk menjaga keandalan 

dari sistem interlock ini agar setiap ada kesempatan dilakukan tes simulasi. 

Sistem interlock ada dua macam, yaitu sistem OR dan sistem AND : 

a. Sistem OR 

Yang dimaksud dengan sistem OR ialah apabila salah satu atau semua input A, B 

atau C memberikan sinyal interlock, maka output D langsung menerima sinyal 

tersebut yang selanjutnya untuk ke relay-relay interlock tersebut. 

b. Sistem AND 

Yang dimaksud dengan sistem AND adalah apabila salah satu input A, B atau C 

memberikan sinyal interlock maka D tidak akan menerima sinyal tersebut, jadi D 

akan menerima sinyal jika hanya ketiga input memberikan sinyal secara 

bersamaan. 
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Gambar 3.1 Rangkaian Interlock 2 Kontaktor 

(Sumber : http://wahyudesignpanel.blogspot.com/2015/07/rangkaian-interlock-ala-wahyu-

andika.html) 

 

Prinsip kerja dari rangkaian diatas : 

- Tegangan 220V mengalir ke MCB 1P input, jika MCB 1P di ON kan maka 

tegangan mengalir ke Emergency dan push button NC, Jika push button NO 1 

ditekan maka tegangan mengalir ke coil Kontaktor dan menggerakan kontak- 

kontak bantu dan utama Kontaktor 1, maka kontak bantu 13 dan 14 K1 akan 

mengunci karena ( kontak NC akan berubah menjadi NO dan begitu juga 

sebaliknya), kita coba tekan push button NO 2 , pasti kontaktor 2 tidak akan 

bekerja, karena menggunakan rangkaian interlock. Kita tekan tombol NC, maka 

rangkaian mati, dan kita tekan tombol push button NO 2 maka kontaktor K2 akan 

bekerja, lalu kita tekan tombol push button NO 1 maka kontaktor 1 tidak bekerja. 

b. Interlock 3 Kontaktor 

Komponennya antara lain : 

 MCB 1P   = 1 

 Emergency  = 1 

 Push Button NC (Normally Close)   = 1 

 Push Button NO (Normaly Open)   = 3 

 Kontaktor     = 3 

http://wahyudesignpanel.blogspot.com/2015/07/rangkaian-interlock-ala-wahyu-andika.html
http://wahyudesignpanel.blogspot.com/2015/07/rangkaian-interlock-ala-wahyu-andika.html
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 Lampu Indikator  = 3 (Merah Kuning Hijau) 

 
Gambar 3.2 Rangkaian Interlock 3 Kontaktor 

(Sumber :http://wahyudesignpanel.blogspot.com/2015/07/interlock-3-kontaktor.html) 

 

 

Prinsip kerja dari rangkaian diatas; 

- Tegangan 220V mengalir ke MCB 1P input, jika MCB 1P di ON kan maka 

tegangan mengalir ke Emergency dan push button NC, Jika push button NO 1 

ditekan maka tegangan mengalir ke coil Kontaktor dan menggerakan kontak- 

kontak bantu dan utama Kontaktor 1 otomatis lampu indikator Merah menyala, 

maka kontak bantu 13 dan 14 akan mengunci karena ( kontak NC akan berubah 

menjadi NO dan begitu juga sebaliknya), kita coba tekan NO 2 & NO 3 , pasti 

kontaktor 2 & 3 tidak akan bekerja, karena menggunakan rangkaian interlock. 

- Kita tekan tombol NC, maka rangkaian mati, dan kita tekan tombol push button 

NO 2 maka kontaktor K2 akan menyala dan secara otomatis lampu Kuning akan 

menyala, lalu kita tekan tombol push button NO 1 & NO 3 maka kontaktor 1 & 3 

tidak akan bekerja. 

- Kita tekan tombol push button NC, maka rangkaian mati, kita tekan tombol push 

button NO 3 maka kontaktor K3 akan menyala secara otomatis lampu Hijau akan 

menyala, lalu kita tekan tombol push button NO 1 & push button NO 2 maka 

kontaktor 1 & 3 tidak akan bekerja. 

http://wahyudesignpanel.blogspot.com/2015/07/interlock-3-kontaktor.html


27 

 

Terjadi hal yang fatal: 

- Rangkaian dalam keadaan hidup dan terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, 

maka kita dapat menekan tombol emergency, otomatis rangkaian akan mati 

total(rangkaian off). Jika ingin menghidupkan kembali rangkaian, maka kita 

tinggal putar tombol emergency searah jarum jam (ke kanan). maka rangkaian 

bisa di operasikan kembali. 

2. Rangkaian interlock dengan PLC(Programmable Logic Controllers) 

 
Gambar 3.3 Rangkaian Interlock PLC 

(Sumber : https://pdfcoffee.com/qdownload/l-teknik-kontrol-industri-pdf-free.html) 

 

 

3.2 Komponen-Komponen Rangkaian Pada Panel Iistrik Untuk Sistem 

Interlock 

1.  Panel Listrik atau Box Panel 

Dalam istilah panel listrik atau biasa dikenal dengan box panel, dalam 

sebuah box terdapat sebuah komponen didalamnya. Box panel ini berfungsi untuk 

wadah sebuah komponen atau tempat untuk komponen listrik tersebut. Box panel 

juga memerlukan sebuah wiring pengkabelan untuk menyambungkan sebuah 

komponen listrik 1 dengan komponen lain. Disinilah dibutuhkan sebuah keuletan 

atau kerajinan untuk membuat sebuah box panel terlihat bagus dan mudah untuk 

dipahami alur komponen tersebut. Tatak letak komponen juga berpengaruh 

penting didalam box panel listrik ini, kenapa sangat penting?. Karena sebuah 

efisien panel terletak dalam penataan komponen jika komponen tertata dengan 

https://pdfcoffee.com/qdownload/l-teknik-kontrol-industri-pdf-free.html
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rapi. maka engineering atau custumer saat memperbaiki atau melakukan 

perawatan pada panel listrik, membuatnya menjadi mudah. 

Tipe Box Panel Listrik: 

 Pertama adalah tipe Tembok atau wall mounted panel ini biasanya 

diletakan ditembok atau ditempelkan pada tembok biasanya ukuran 

panel ini relatif kecil. 

 

Gambar 3.4  Box Panel Tembok 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

 Kedua adalah tipe Standing atau berdiri, tipe panel ini sering dipakai di 

industri untuk panel listrik distribusi, panel ini biasanya berdiri dan 

berukuran besar setinggi manusia minimal. 

 

Gambar 3.5  Box Panel Standing 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

Bahan Box Panel Listrik: 

 Stenlis atau Steel 

 Besi atau plat besi  

 Plastik 
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Dari 3 bahan diatas memiliki fungsi yang berbeda-beda, bahan panel listrik yang 

terbuat dari Stenlis biasanya digunakan dalam industri makanan atau food, sebab 

dari material ini menunjukan kesan yang higenis dan mudah dibersihkan. Untuk 

bahan plat besi atau besi biasanya digunakan dalam panel indoor atau outdor 

biasanya bahan ini dilapasi dengan cat lagi agar tidak mudah korosi, bahan ini 

juga relatif murah tergantung tebal plat besi tersebut. Panel Plastik atau bisa di 

sebut junction box ini berguna untuk panel kecil yang dibuat kontrol pada lokal 

atau isinya hanya tombol atau sebuah komponen kecil saja. 

2.  Kontaktor 

Kontaktor magnit adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis 

yang digunakan untuk membuka dan menyambung rangkaian listrik (load). 

Kontaktor magnit bekerja untuk merubah kontak-kontak Normally Open (NO) 

dan Normally Close (NC). Pada kontaktor magnet terdapat dua kontak yaitu: 

Kontak Utama (NO) yang diberi nomor terminal 1-2, 3-4 dan 5-6 dan kontak 

bantu dengan nomor terminal 13-14 (NO) dan 21-22 (NC). Kontak utama pada 

terminal 1-3-5 dihubungkan ke sumber energi dan terminal 2-4-6 dihubungkan ke 

beban (load). Terminal A1-A2 merupakan kumparan penguat magnit (koil) yang 

berfungsi untuk menghasilkan kemagnitan. Kontaktor magnit pabrikan terdiri dari 

beberapa kontak diantaranya: 3NO+1NO; 3 NO+1NO 1NC; 3 NO+2NO 2NC. 

Untuk kemampuan arusnya dapat memilih dengan kemampuan arus 10 A; 15 A; 

25 A; 30A; 50 A dll. 

 

Gambar 3.6 Kontaktor 

(Sumber : https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-

pengontrolan-dengan-elektromekanik/) 

 

 

 

 

https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-pengontrolan-dengan-elektromekanik/
https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-pengontrolan-dengan-elektromekanik/
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3.  TOR 

            Thermal Overload Relay (TOR) adalah sebuah alat elektronik untuk 

mengamankan beban lebih Overload bedasarkan suhu Thermal yang mempunyai 

relay untuk memutuskan sebuah rangkaian kontrol seperti direct online dan start 

delta untuk mengoperasikanya biasanya hanya menggunakan push button Start / 

Stop. Thermal Overload Relay bekerja saat suhu pada dalam TOR tersebut 

terpenuhi, jadi TOR ini terdapat sebuah setingan berapa maksimum ampere untuk 

melakukan trip jika amper tersebut sudah terpenuhi. Didalam TOR tersebut ada 

sebuah Bimetal Element yang menjadi panas saat ampere beban sudah melebihi 

ampere setingan TOR. Makanya disebut Thermal yaitu suhu, gampangnya seperti 

kabel yang hanya mampu dilewati arus 5A tetapi bebanya 10A maka kabel 

tersebut akan panas. Seperti halnya TOR ini prinsip kerjanya sama tetapi bedanya 

ketika suhu tersebut terpenuhi maka akan menggerakan sebuah coil untuk 

menutup atau membuka kontak yang ada di TOR tersebut. 

 

 
 

Gambar 3.7 TOR(Thermal Overload Relay) 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

4.  Push Button 

    Push Button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau 

penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. 

Suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop, reset dan 

saklar tekan untuk emergency. Push button memiliki kontak NC (normally close) 

dan NO (normally open). Prinsip kerja Push button adalah apabila dalam keadaan 

normal tidak ditekan maka kontak tidak berubah, apabila ditekan maka kontak NC 

akan berfungsi sebagai stop (memberhentikan) dan kontak NO akan berfungsi 

sebagai start (menjalankan) biasanya digunakan pada sistem pengontrolan motor 

– motor induksi untuk menjalankan mematikan motor pada industri – industri. 

https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html
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Gambar 3.8 Push Button 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

5.  MCB 

    MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah sebuah komponen listrik yang 

berguna untuk mengamankan beban lebih atau hubung singkat (Short Circuit) 

yang disebebkan oleh lonjakan listrik yang tidak disengaja maupun  disengaja. 

Contoh Short Circuit yang disengaja, Memasukan 2 buah kabel phase dan netral 

pada stop kontak dan di sambungan kabel tersebut. Maka akan keluar sebuah 

percikan api jika MCB masih belum trip, jika MCB bagus makan percikan api 

tidak sebesar dengan MCB yang kurang bagus atau sudah lama dipakai.  

Contoh Short Circuit tidak disengaja seperti, anda mempunyai pompa air 

tiba-tiba pompa air tersebut tidak bisa jalan dan keluar sebuah asap atau bau 

terbakar. Kemudian MCB dirumah anda trip atau turun, membuktikan MCB 

tersebut bekerja ketika ada short circuit pada pompa anda. MCB berfungsi 

sebagai pengaman beban lebih Overload dan hubung singkat short circuit yang 

disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia dan disengaja oleh manusia. 

 
Gambar 3.9 MCB(Miniature Circuit Breaker) 

(Sumber : https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-

pengontrolan-dengan-elektromekanik/) 

 

 

https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-pengontrolan-dengan-elektromekanik/
https://dunialistrikblog.wordpress.com/2018/07/25/komponen-dan-simbol-pengontrolan-dengan-elektromekanik/
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6.  Selector Switch 

    Selector Switch atau biasa disebut dengan Rotary Switch adalah sakelar 

yang dioperasikan atau difungsikan dengan cara memutar. Saklar ini digunakan 

untuk memilih satu dari dua atau lebih posisi. Ada yang berlaku seperti toggle 

switch dimana  selektor dapat berhenti pada satu posisi, dan ada yang berlaku 

seperti push button, dimana setelah melakukan pemilihan maka selektor akan 

kembali ke posisi semula atau posisi netral. 

 
Gambar 3.10 Selector Switch 

(Sumber : https://feriadianto.wordpress.com/2020/08/21/selector-switch-apa-fungsi-selector-

switch/) 

 

7.  Pilot Lamp atau Lampu Panel 

    Pilot Lamp disini berfungsi untuk menunjukan jika ada arus atau tegangan 

yang masuk dengan tanda bahwa pilot lamp tersebut menyala. Pilot lamp sendiri 

memiliki beberapa warna biasanya untuk tegangan distribusi seperti phase R, S, T 

menggunakan warna Biru, Kuning, Merah. Tergantung sebuah perusahaan jika 

menganut PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) lama biasanya 

menggunakan Merah, Kuning, Hijau. Tetapi ada juga yang pilot lamp-nya sama 

antara phase R, S, T menggunakan hijau yang membedakan adalah lebel dari 

panel listrik tersebut. 

 
Gambar 3.11  Pilot Lamp 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

 

 

https://feriadianto.wordpress.com/2020/08/21/selector-switch-apa-fungsi-selector-switch/
https://feriadianto.wordpress.com/2020/08/21/selector-switch-apa-fungsi-selector-switch/
https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html
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8.  Kabel  

     Kabel adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel yang dipakai 

untuk rangkaian ini adalah kabel NYAF. kabel NYAF mirip dengan kabel NYA 

yang hanya memiliki satu inti kabel, akan tetapi kabel NYAF ini berupa serabut. 

Kabel NYAF memiliki isolasi yang tipis dan terdiri dari berbagai warna yang bisa 

dipilih. Jenis kabel ini lebih fleksibel dibandingkan kabel NYA, sehingga cocok 

digunakan pada belokan-belokan jaringan listrik. Karena memiliki isolasi yang 

tipis seperti kabel NYA, kabel NYAF ini perlu diberi pelindung pipa. Kabel 

NYAF memiliki tegangan nominal 300 – 500 V. 

.  
Gambar 3.12 Kabel NYAF 

(Sumber :https://www.pengadaan.web.id/2020/03/jenis-kabel-instalasi.html) 

 

9.  Amperemeter  

    Amperemeter merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk mengukur 

besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian. Amperemeter bekerja berdasarkan 

prinsip gaya magnetik (gaya Lorentz). Ketika arus mengalir melalui kumparan 

yang dilingkupi oleh medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang 

menggerakkan jarum penunjuk. Apabila arus yang melewati kumparan besar, 

maka gaya timbul juga akan lebih besar. Sehingga penyimpangan jarum penunjuk 

juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika arus tidak ada maka jarum 

penunjuk akan kembali ke posisi semula. 

 
Gambar 3.13 Amperemeter 

(Sumber:https://www.google.com/search?q=fungsi+dari+amperemeter+adalah+alat+pengukur) 
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10. Voltmeter  

   Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan 

listrik. Prinsip kerja voltmeter adalah adanya fluksi magnetik yang memiliki 

bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu 

kepingan logam secara paralel. Antara fluks yang satu dengan fluks yang lain 

terdapat suatu perbedaan fasa. Fluks yang bolak balik akan membangkitkan 

tegangan-tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya 

arus-arus putar di dalam kepingan logam tersebut. 

 

 
Gambar 3.14 Voltmeter 

(Sumber : https://digital-meter-indonesia.com/voltmeter-alat-pengukur-tegangan-digital/) 

 

11. Emergency Stop 

  Emergency Stop adalah komponen yang berfungsi untuk memberhentikan 

mesin secara cepat (emergency), kontak emergency stop ini biasanya 

menggunakan kontak N/C. Prinsip kerja Emergency adalah memutus tegangan 

utama control pada mesin, untuk mengaktifkan emergency stop ini tinggal di 

pencet dengan telapak tangan. Jika ingin melepas emergency tinggal di putar ke 

kanan emergency akan kembali normal. 

 

 

 
Gambar 3.15 Emergency Stop 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

 



35 

 

12. Omega Rails atau Din Rails 

   Omega Rails ini berfungsi sebagai sebuah freme atau tatakan untuk 

menempelnya seperti kontaktor, mcb, terminal block, power supply, plc, dan 

komponen lainnya yang mendukung untuk diletakan pada omega rails ini. 

 

 

 
Gambar 3.16 Omega Rails atau Din Rails 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 

 

 

Contoh gambar panel listrik beserta komponennya jika sudah dirakit : 

 

 

Gambar 3.17 Panel Listrik 

(Sumber : https://www.plcdroid.com/2019/02/panel-komponen-panel-listrik.html) 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Kerja praktek memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa yang 

melaksanakanya. Mahasiswa dapat menjalani sekaligus merasakan secara nyata 

bagaimana dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Dalam 

hal ini dipekerjaan bagian teknik mahasiswa dapat belajar bagaimana proses yang 

sebenarnya dan bukan sekedar simulasi, pengalaman ini pun dapat dijadikan 

sebagai modal bagi mahasiswa untuk menjalani profesi di bidang teknik 

kedepannya. 

Penulis sendiri telah merasakan begitu banyak persamaan dan perbedaaan 

yang ada pada saat belajar di bangku perkuliahan dengan turun langsung ke 

lapangan. Penulis belajar bahwa menjadi seorang teknik tidak semudah yang 

dilihat, selain itu penulis belajar akan kemampuan kerja sama dengan tim, meski 

di kampus telah sering penulis rasakan, namun setidaknya di kampus penulis 

masih bekerja sama dengan teman teman yang memiliki rentan usia yang sama 

dengan penulis, sedangkan di PT. Tian Tujuhpuluh Utama  penulis harus dapat 

bergaul dan bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan perbedaan usia dan latar 

belakang pendidikan yang beragam. 

Manfaat yang banyak dalam Hard Skil dan Soft Skill sangat penulis rasakan 

dalam hal melaksanakan Kerja Praktek (KP). Hal ini akan penulis jadikan 

pembelajaran dan pengalaman untuk dapat lebih profesional dalam  ilmu yang 

penulis tekuni dan profesi yang akan penulis jalankan nantinya. 

 

4.2  Saran 

       Kerja Praktek (KP) ini sangat banyak sisi positif bagi mahasiswa khususnya 

untuk program studi D3Teknik Elektronika. Untuk Kerja Praktek (KP) ini di 

harapkan lebih disosialisasikan kepada Mahasiswa. Hal tersebut di timbulkan oleh 

masih minimnya pengetahuan tentang ilmu lapangan yang semakin hari semakin 

berkembang. 
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