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1  BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Perusahaan PT. ADEI Plantation and Industry merupakan Group Perusahaan Kuala Lumpur Kepong Berhad di Riau-Indonesia. Perusahaan Kuala Lumpur Kepong Berhad berasal Perusahaan Karet Kuala Lumpur Limited (KLR) (1906-1960) yang didirikan di London, pada tahun 1906 untuk mengawasi 600 ha yang terdiri dari perkebunan karet dan kopi di Malaya (sekarang Malaysia).  Pada tahun 1971, KLKA membuka Kantor Pusat di Kuala Lumpur. Tahun berikutnya, tinggal pajak KLKA itu ditransfer dari Inggris ke Malaysia. Pada tahun 1973, Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) Mulai didirikan di Malaysia dan di bawah Skema Rekonstruksi, KLKA pergi ke likuidasi sukarela dengan KLK mengambil alih aset dan kewajiban KLKA.  Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Malaysia dengan mempekerjakan karyawan di Kelompok perusahaannya mencapai lebih dari 25.000 karyawan di seluruh dunia. Hal ini terdaftar di Pasar Utama Bursa Efek Malaysia Berhad dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar RM18.1 miliar per 30 September 2010. Operasi Perusahaan dimulai sebagai perusahaan perkebunan lebih dari 100 tahun yang lalu, perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet sebagai inti kegiatan usaha.  Grup Kuala Lumpur Kepong memiliki lahan perkebunan lebih dari 250.000 hektar di Malaysia yang terletak di Semenanjung dan Sabah Serta di Indonesia terletak di Belitung, Sumatera dan Kalimantan. Sejak 1990-an. Grup Perusahaan ini Juga telah melakukan diversifikasi ke sumber daya berbasis manufaktur (oleokimia, derivatif dan khusus kimia), pengembangan properti dan ritel (produk perawatan pribadi, perlengkapan mandi dan makanan halus) dengan operasional dan kehadiran seluruh dunia ritel. Pada Tahun 1960-an, perkebunan meningkat menjadi sekitar 30.000 hektar, dengan karet dan kelapa sawit sebagai tanaman utama. Sejak tahun 1970 perusahaan memulai sebuah Skema Rekonstruksi untuk mentransfer usaha dan 



2  aset untuk suatu perusahaan yang didirikan Malaysia. Daftar Grup KLK diperluas usaha perkebunan ke Sabah pada tahun 1980-an dan ke Indonesia dari 1990, meningkatkan lahan perkebunan lebih dari 250.000 hektar. KLR berubah  nama  ke Kuala Lumpur Kepong-Amalgamated (KLKA) pada tahun 1960. Setelah skema restrukturisasi yang diprakarsai oleh Ketua Pendiri KLK itu, Tan Sri Dato akhir Lee Loy Seng untuk mentransfer domisili perusahaan kembali ke Malaysia pada tahun 1973, KLKA pergi ke likuidasi dan KLK mengambil alih aset dan kewajiban KLKA. Sementara perkebunan telah menjadi bisnis inti dari Grup sejak berdirinya, KLK telah terintegrasi secara vertikal operasi bisnis pada 1990-an untuk meminimalkan dampak fluktuasi harga komoditas dan untuk menambah nilai produk berbasis sumber daya.  Gambar 1.1. Logo KLK Group 
Sumber :PT. ADEI Plantation and Industry, 2021  

1.2 Visi dan Misi Perusahaan Visi dan Misi Perusahaan PT. ADEI Plantation and Industry yaitu:  Tabel 1.1. VISI dan MISI PT. ADEI Plantation and Industry 
VISI DAN MISI 

PT. ADEI PLANTATION and INDUSTRY 

UNTUK MEMPRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT LESTARI 

VISI Berkomitmen untuk memastikan produksi minyak kelapa sawit lestari 
MISI Mewujudkan visi dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip : People (Manusia), Planet (Bumi) dan Prosperity (Kemakmuran). 

Sumber: PT. ADEI Plantation and Industry, 2021 



3  1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR ORGANISASI 
MANDAU PALM OIL MILL 

 Gambar 1.2. Struktur Organisasi PT. ADEI Plantation and Industry 
Sumber : PT. Adei Plantation and Industry,2021



4  1.3.1 Mill Manager Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Manajer pabrik bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana kerja     proses produksi Minyak Kelapa Sawit (MKS). b. Melakukan pengawasan agar rencana kerja proses produksi dapat terlaksana          dengan efektif dan efesien.  
1.3.2 Assistant Manager Proses Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a.  Bertanggung jawab membuat Estate Manager dalam menjalankan tugasnya serta langsung mengawasi staf kebun lainnya. b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan bidang tanaman diunit kerjanya yang meliputi perencanaan, produksi, pengelolaan teknis dilapangan serta pengawasan sehingga tercapai produktivitas yang optimal dengan berpedoman pada SOP (Standard Operating Procedure).  
1.3.3 Assistant Manager Maintenance Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan produksi. b. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lapangan dan peyelenggaraan administrasi untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada SOP (Standard Operating Procedure).  
1.3.4 Kepala Tata Usaha (KTU) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi di pabrik, baik yang tentang karyawan dan pembukuan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Dalam menjalankan tugasnya KTU di bantu oleh beberapa staf. Bagian keuangan diantaranya yaitu kepala bagian keuangan yang bertugas menyiapkan dana untuk pembayaran yang dibutuhkan perusahaan. Bagian gudang diantaranya yaitu ada kepala gudang yang berugas merencanakan kebutuhan barang untuk keperluan 



5  operasional mulai dari penerimaan barang, permintaan barang dan pengeluaran barang  
1.3.5 Sustainbility dan Umum Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan 
sustainability di perkebunan kelapa sawit, dan juga ditugaskan sebagai Ahli K3 yang ditunjuk oleh Kementrian Tenaga Kerja untuk memantau pelaksanaan kegiatan K3 di perusahaan.  
1.3.6 Lab dan OC Mengusahakan tercapainya sasaran pengolahan dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan hasil analisa laboratorium, hasil pengolahan air, pengolahan limbah serta biaya produksi.  
1.3.7 Supervisior Tugas seorang supervisor yaitu melakukan monitoring produksi, pengawasan staf karyawan, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab dalam keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam.  
1.3.8 Boilerman 

Boilerman bertugas sebagai operator yang mengoperasikan sistem boiler.  
1.3.9 Foreman 

Foreman mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengawali dan mengawasi setiap proses produksi yang sedang berlangsung. 2. Memenuhi sasaran produksi yang harus sesuai target. 3. Merespon sesegera mungkin setiap panggilan dari leader produksi. 4. Memastikan kualitas produk dalam keadaan baik dan pengecekan rutin.  
1.3.10 Chargeman 

Chargeman bertugas untuk melaksanakan lingkup pekerjaan pemeliharaan dan pengoperasian sistem instalasi listrik dengan memastikan bahwa prosedur keselamatan selalu dipatuhi untuk memenuhi SOP (Standard Operating 
Procedure). 



6  1.3.11 Store Keeper 

Store Keeper mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas dari Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima sesuai dengan standar yang diminta sebelum diproduksi. 
 
1.4 Ruang Lingkup Perusahaan/Industri PT.ADEI Plantation and Insdustry yang berkedudukan di Pekanbaru dan merupakan salah satu perusahaan swasta Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mempunyai perkebunan dan industri sawit (CPO, PKO dan PKC) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berinisiatif untuk melakukan pengembangan lahan perkebunan sawit melalui konversi lahan kebun karet milik sendiri seluas ± 4.427 Ha dimana areal yang belum genap seluas ± 2.320 Ha. Sejauh ini, pada lahan yang dimiliki (14.900 Ha) telah ada lahan dan kegiatan yang diperuntukkan untuk : 1. Luas lahan 14.900 Ha (berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan untuk Penyesuaian Luas Budidaya PT. ADEI 

Plantation and Industry dari Direktorat Jendral Perkebunan, Nomor HK.350/E5.335/04.97, tahun 1997) 2. Kebun karet, seluas 4.427 Ha, 3. Kebun kelapa sawit, seluas 8.900 Ha, 4. Pabrik karet, dan 5. Industri sawit (CPO,PKO, dan PKC).  
1.4.1 Kegiatan Umum Pabrik 1. Ruang lingkup Rencana Kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. ADEI Plantation and Industry, meliputi:  A. Total luas area yang digunakan 14.900 Ha dengan status lahan HGU terdiri dari :  1) Kebun karet seluas 4.427 Ha yang akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit, 



7  2) Kebun kelapa sawit seluas 8.900 Ha: 3) Pabrik karet dan industri sawit seluas 1.573 Ha,   B. Kegiatan industri sawit memiliki kapasitas terpasang terdiri dari :   1) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 80 ton Tandan Buah Segar/Jam, 2) Produksi Palm Kernel Oil (PKO) dengan kapasitas terpasang 1.400 Ton/Hari, 3) Refinery Plant dengan kapasitas terpasang 25 Ton/Jam,  4) Hexane Plant dengan kapasitas terpasang 504 Ton/Hari,  5) Biomass Power Plant dengan: kapasitas terpasang 6 MW dengan menggunakan bahan bakar cangkang dan ampas sawit sebesar 200 Ton/Hari, 6) Biogas Power Plant dengan kapasitas terpasang 3 MW dengan menggunakan bahan bakar gas metan yang dihasilkan pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebesar 720 m3/ Hari.  2. Rencana Kegiatan Pengembangan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. ADEI 
Plantation and Industry terletak pada titik koordinat: a. N : 01”12”29,476” LU dan 101”15'10,252” BT b. N : 01”18'27,555” LU dan 101”15'31,525” BT  c. N : 01”13'03,284” LU dan 101”19'0,256” BT d. N : 01”06'36,158” LU dan 101”23'58,912” BT .  e. N : 01”03'27,385” LU dan 101”18'25,783” BT  f. N : 01”05'08,754” LU dan 101”16'41,167” BT g. N : 01”08'30,112” LU dan 101”19'21,302” BT h. N : 01"06'59,806” LU dan 101”22'08 ,343” BT  i. N : 01”07'07,640” LU dan 101”21/31,341” BT   



8  3. Kegiatan yang sedang berjalan, meliputi : A. Pengolahan Proses Sawit :  1) Produksi Crude Palm Oil (CPO),  2) Produksi Palm Kernel Oil (PKO):  3) Refinery Plant,  4) Hexane Plant,  5) Biomass Power Plant, 6) Biogas Power Plant, 7) Kebutuhan Air : Air bersih untuk keperluan operasional kegiatan PT. ADEI Plantation and Industry bersumber dari waduk yang diolah pada 
Water Treatment Plant (WTP) dengan jumlah kebutuhan air 6.000 m3/hari,  

1.4.2 Stasiun Pengolahan Adapun beberapa stasiun pengolahan yang ada di PT. ADEI Plantation and 

Industry adalah sebagai berikut :  1. Stasiun Timbangan  2. Stasiun Loading Ramp  3. Stasiun Sherilizer (Rebusan)  4. Stasiun Thresing  5. Stasiun Pressing  6. Stasiun Clarification  7. Stasiun Kernel  8. Stasiun Water Treatment  9. Stasiun Power Plant dan Power House  10. Stasiun Boiler   
1.4.3 Proses Pengolahan Kelapa Sawit Proses pengolahan kelapa sawit memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan, adapun tahapan-tahapan pengolahan sebagai berikut :  



9  1. Post Security Sebelum melakukan penimbangan, satpam melakukan pemeriksaan pada setiap truk CPO dan truk FFB, yakni  ban serap, peralatan seperti dongkrak, kunci roda, harus dikeluarkan saat penimbangan. Satpam juga akan memeriksa kelengkapan standar untuk setiap truk pada truk FFB, dan truk CPO, seperti melihat memakai jaring pelindung, memeriksa jumlah seluruh kunci pada truk, dan memeriksa tangki pada truk CPO.  
 Gambar 1.3. Pemeriksaan Truk CPO dan Truk FFB. 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021  
2. Jembatan Timbang Menimbang bahan baku TBS, limbah padat dan hasil pada Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem Automatic (singkron) untuk meliput berat. Jembatan timbang berkapasitas 50 ton untuk roduksi (CPO dan Inti Sawit), penimbangan buah bertujuan untuk mengetahui berat kotor, berat kosong, dan berat bersih. Untuk truk pengantar TBS yang masuk harus membawa surat pengantar TBS dari devisi dan direkapitilasi penerimaan TBS.   Gambar 1.4. Jembatan Penimbangan Berat Kelapa Sawit  

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021 



10  3. Penyortiran Kualitas buah yang diterima pabrik harus diperiksa tingkat kematangannya yang sudah brondol diatas 10 pertandan. Jenis buah yang masuk ke PKS pada umumnya jenis Tenera dan jenis dura. Kriteria matang panen merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kualitas buah distasiun penerimaan TBS (Tandan Buah Segar), PKS PT. ADEI Plantation and Industry ada 2 katagori tahun tanam, yaitu tahun tanam dibawah 2010 harus ada brondol 10 pertandan, dan diatas 2010 brondol 5 pertandan, tetapi di PKS PT. ADEI 
Plantation and Industry karena punya kebun sendiri maka tidak sortir.   Gambar 1.5. Pemeriksaan Tingkat Kematangan Buah Kelapa Sawit 

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021  
4. Sterilizer ( Perebusan) 
Sterilizer adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS  Uap (steam),  PKS PT. ADEI Plantation and Industry memiliki 6 buah 
sterilizer. Adapun tujuan dari perebusan adalah sebagai berikut : a. Untuk menghentikan kegiatan enzym didalam buah  b. Agar mempermudah buah lepas dari spiklet  c. Mengurangi kadar air dalam buah  d. Melunakkan daging buah agar mempermudah proses pelumatan dalam 

digister  e. Memudahkan pelepasan inti dari cangkangnya pada cracker.   



11     Gambar 1.6. Bejana uap bertekanan untuk merebus TBS  Uap (steam) 
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021  

5. Autofeder and Tresher 

Autofeder adalah scrapper conveyor yang mengatur pemasukan buah yang akan ditebah di threser, autofeder tidak boleh diisi secara berlebihan sesuai kapasitas volume dan ton. 
Tresher adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan butir-butir buah dari janjangnya dengan cara mengangkat dan membanting TBS ke dalam drum tresher yang berputar, serta mendorong janjang kosong ke empty buch 

conveyor.         (a)     (b) Gambar 1.7. (a) Autofeder, (b) Tresher. 

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021   



12  6. Digester and Press  

Digester adalah mesin pengaduk atau pelumat buah sawit (brondolan) untuk memisahkan nut/biji dan melepaskan minyak, hal ini akan mempermudah proses mem-press buah sawit didalam mesin screw press. 
Screw Press bertujuan untuk memeras brondolan yang telah dicincang, dilumat dari digester untuk mendapatkan minyak kasar. Untuk memperoleh hasil pressing yang baik yakni minyak sawit keluar semua maka perlu diperhatikan bahwa screw press harus dalam keadaan selalu penuh   Gambar 1.8. Mesin Pengaduk dan Pemeras Brondolan Kelapa Sawit. 

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021  
7. Clarification ( Permunian Minyak) 
Clarification adalah lanjutan tahapan proses dari press stasion dimana stasiun ini terdiri dari beberapa mesin pemisah dan pemurnian minyak dari lumpur, air, pasir, dan lain-lain yang terdpat pada DCO (dillution crude oil) hasil dari mesin press, tujuan utama dari proses clarification adalah untuk menghasilkan CPO (crude plam oil) sesuai dengan standar dan mendapatkan ekstrasi yang maksimum dengan melaksanakan kontrol optimal untuk memperkecil kehilangan minyak. 



13     Gambar 1.9.  Mesin Pemisah dan Pemurnian Minyak dari Lumpur 
Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021  

8. Kernel plant 

Kernel plant merupakan proses pemisahan campuran ampas dan biji yang keluar dari screw press  diproses untuk menghasilkan cangkang (shell) dan 
fibre sebagai bahan bakar boiler serta inti sawit (kernel) sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan.    Gambar 1.10.  Mesin Kernel Plant untuk pemisahan ampas dan biji. 

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021  Beberapa proses di stasiun kernel plant:  a. Pemisahan fiber dan nut,  b. Pemecahan nut,  c. Pemisahan kernel dari cracked mixture,  d. Pengeringan kernel,  e. Penyimpanan kernel
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 BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

DI - PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY 

 
2.1 Spesifikasi Kegiatan Kerja Praktek 

Laporan kegiatan harian yang telah dilaksanakan selama 2 bulan di PT. ADEI 

Plantation and Industry, penulis di tempatkan di Workshop bagian maintenance 

dari tanggal 05 Juli 2021 s/d tanggal 03 September 2021 dapat dilihat pada Tabel 

di bawah ini. 

 
Tabel 2.1.Kegiatan Minggu ke-1 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

Senin, 05 Juli 2021 

 

 
 
 

1. Perkenalan sama asisten dan 
staf-staf  kantor PT. ADEI 
Platation and Industry 

 
2. Pengenalan lingkungan pabrik 

dan Keliling pabrik untuk 
melihat proses pengolahan 
TBS 

 

 

 

Selasa, 06 Juli 2021 

 

 
 
 
1.Pembahasan project Automatic 

Skimer sama pembimbing 
Lapangan 
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Rabu, 07 Juli 2021 
 

 
 
 
 
1. Mencari info tentang proses 

produksi TBS - Penimbangan 
- Pensortiran 
- Loading rump  
dan sistem kerja alat-alat 
produksi TBS 

 

 
 
 
 
 
 
Kamis, 08 Juli 2021 
 
 

 
 
 
 
 
1.Mempersiapkan komponen-

komponen yang akan 
digunakan untuk project 
Automatic Skimer 

 

 
 
 
 
 
 
Jumat,  09 Juli 2021 

 
 
 
 
 
1. Membahas projec automatic 

damper sama pembimbing 
lapangan 
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Sabtu, 10 Juli 2021 
 

1. Mencoba membuat rangkaian 
kontrol automatic skimer 

  
Tabel 2.2. Kegiatan Minggu ke-2 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
Senin, 12 Juli 2021 
 

 
 
 
 
1.Lanjut masih mencoba 

membuat rangkaian kontrol 
automatic skimer. 

 

 
 
 
 
 
Selasa, 13 Juli 2021 
 

 
 
1.Mempersiapkan komponen-

komponen yang akan 
digunakan untuk project 
Automatic Damper 

 
2.Memeriksa kembali rangkaian 

automatic skimer yang telah di 
rangkai 
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Rabu, 14 Juli 2021 

 
 
 
 
 
1.Mencoba membuat rangkaian 

kontrol automatic damper 

 

 
 
 
 
 
Kamis, 15 Juli 2021 
 

 
 
 
 
 
1.Mengapload program arduino 

mega dan arduino uno untuk 
rangkaian automatic skimer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 16 Juli 2021  
 

1.Penjelasan materi tentang 
jenis Sensor atau alat ukur 
yang digunakan di industri 
yaitu: 

a. Flowmeter 
b. Transmiter 
c. Automatic 

 
2.Penjelasan materi tentang 

sensor Pressure Transmiter 
dari boiler ke stasiun 
perebusan (Sterilizer) 

 
3.Penjelasan materi tentang cara 

kerja sensor Pressure 
Transmiter dan Floating 
switch auto level 

 
4.Peninjauan langsung untuk 

melihat controling di stasiun 
perebusan (Sterilizer) 
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Sabtu, 17 Juli 2021 
 

 
 
 
 
 
1.Merakit rangkaian kontrol 

automatic skimer ke panel 

  
Tabel 2.3. Kegiatan Minggu ke-3 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
 
Senin, 19 Juli 2021 
 

 

 

 

 

1.Finisihing  merakit rangkaian 
kontrol automatic skimer ke 
panel  

 
 
 
 
Rabu, 21 Juli 2021 
 

 

1.Menghadiri dan Mendengar 
MT (Mangement Trainee)  
yang melakukan presentasi 
mengenai pabrik PT. ADEI 
Plantation and Industry di 
ruangan miting            
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Kamis, 22 Juli 2021 
 

 

 

 

 

1.Memahami atau mempelajari 
apa itu IOT  

 
 
 
 
 
Jumat, 23 Juli 2021  
 

 

 

 

1.Membuat wiring diagram 
untuk rangkaian automatic 
damper.  

 
 
 
 
Sabtu, 24 Juli 2021 
 

 

1.Lanjut membuat wiring 
diagram untuk rangkaian 
automatic damper. 

2.Pembahasan materi oleh 
pembibing lapangan mengenai 
temperature control        
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Tabel 2.4. Kegiatan Minggu Ke-4 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
 
Senin, 26 Juli 2021 
 

 

 

 

1.Finishing membuat wiring 
diagram rangkaian kontol 
automatic damper  

 
 
 
 
 
 
Selasa, 27 Juli 2021 

 

1.Mengikuti perbaikan valve pada 
aliran pembuangan, distasiun 
perebusan karena valve tidak 
bisa tertutup. 

2.Merakit panel kontrol automatic 
damper  yang ke 1  

 
 
 
 
Rabu, 28 Juli 2021  
 

 

 

 

1.Merakit panel kontrol automatic 
damper yang ke 2.  
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Jumat, 30 Juli 2021  
 

 

 

 

1.Pemasangan panel kontrol 
automatic skimer  

 
 
 
 
 
 
Sabtu, 31 Juli 2021 
 

 

 

1.Memahami cara kerja pada 
rangkaian kontrol digester and 
press. 

2.Pengoperasian automatic skimer 
secara manual.  

 
 
 
 
 
Minggu, 01 Agustus 
2021 
 

 

Maintenance motoran: 

1.Greasing dan ganti bearing 
motor listrik di boiler 2 dan di 
tangki air garam 

2.Ikut mengganti kapasitor bank 
di ruang engine        
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Tabel 2.5 Kegiatan Minggu Ke-5   
 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
 
Senin, 02 Agustus 
2021 
 

 

1.Memasang selenoid valve pada 
penumatik valve di stasiun 
perebusan. 

2.Maintanance motoran di Boiler: 
-     Greasing motoran pada 

elevator. 
- Memasang motor listrik di 

loading ramp.  
 
 
 
 
 
Selasa, 03 Agustus 
2021 
 

Maintanance motoran di 
threshing station: 

1.Greasing motor listrik pada 
cross conveyor 

2.Tarik kabel NYY 2 x 1,5 
mm₂ dari karnel plant ke 
stasiun press untuk automatik 
damper 

3.Perbaikan pressure temperatur 
pada aliran separator 

 
 
 
 
 
 
Rabu, 04 Agustus 
2021  
 

 

 

1.Memperbaiki motor listrik 
yang rusak  untuk pum air 
(rotornya tidak berputar) 

2.Memperbaiki dan ganti selang 
pressure temperatur pada 
aliran separator  
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Jumat, 06 Agustus 
2021  
 

 

 

 

1.Tarik kabel 4 x 1,5 mm₂ dari 
karnel plant ke stasiun press 
untuk automatik damper  

 
 
 
 
 
Sabtu, 07 Agustus 
2021   
 

 

 

1.Merakit panel automatik 
skimer yang ke 2 

2.Memasang kabel pada motoran 
di elevator dan 
mengoperasikannya  

 
 
 
 
 
Minggu, 08 Agustus 
2021 

 

 

1.Mengganti carbon brush 
motoran pada boiler 1 

2.Mengoperasikan panel 
automatik damper dan 
memasang selenoid valve pada 
cerbong fiber karnel plant     
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Tabel 2.6 Kegiatan Minggu Ke-6 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 

Senin, 09 Agustus 
2021  

 

 

 

1.Lanjut merakit panel  kontrol 
automatic skimer yang ke 2  

 
 
 
 

Selasa, 10 Agustus 
2021  
 

 

 

 

1.Membersihkan menggunakan 
kembali panel yang tidak 
terpakai  

 
 
 
 
 
Rabu, 11 Agustus 
2021   
 

 

 

 

1.Mencoba mengoperasikan 
rangkaian kontrol Delution  
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Jumat, 13 Agustus 
2021 

 

 

 

1.Merakit panel kontroller 
Automatic Delution  

 
 
 
 
 
Sabtu, 14 Agustus 
2021 

 

1.Mencoba mengoperasikan 
rangkaian kontrol automatic 
sckimer menggunakan sensor 
proximity 

2.Mengikuti pengukuran besar 
hambatan pentanahan pada 
pabrik 

  
 
 
 
 
 
Minggu, 15 Agustus 
2021  

 

 

 

1.Membersihkan panel yang 
akan digunakan kembali 

2.Melihat dan Mempelajari 
panel kontrol sandcyclone        
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Tabel 2.7. Kegiatan Minggu Ke-7 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
Senin, 16 Agustus 
2021  

 

 

 
1.Proses saat merakit rangkaian 

kontrol Automatic Desander 
Cyclone ke panel 

 

 
 
 
 
Rabu, 18 Agustus 
2021  

 

 

1.Mencoba selenoid valve pada 
kontrol panel Automatic 
Desander Cyclone di stasiun 
clarification. 

 

 
 
 
 
 
Jumat, 20 Agustus 
2021  
 

 

 

 

1.Lanjut mencoba membuat 
rangkaian kontrol automatic 
skimer menggunakan sensor 
proximity 
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Sabtu, 21 Agustus 
2021  

 

 

 

1.Percobaan rangkai automatic 
skimer menggunakan sensor 
proximity 

 

 
 
 
 
 
Minggu, 22 Agustus 
2021   
 

 

 

 

1.Mencoba mengoperasian 
rangkaian automatic skimer 
menggunakan sensor 
proximity ke motoran 

  
Tabel 2.8. Kegiatan Minggu Ke-8 

HARI DAN 

TANGGAL 
KEGIATAN DOKUMENTASI 

 
 
 
 
Senin, 23 Agustus 
2021  

 

 
 

1.Lanjut merakit rangkaian 
kontrol automatic skimer ke 
panel  
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Selasa, 24 Agustus 
2021  

 

 

 

1.Membuat wiring diagram 
automatic desander Cyclone  

Rabu, 25 Agustus 
2021  
 

1.Memperbaiki Sprayer elektrik 
yang tidak bisa bekerja  

Jumat, 27 Agustus 
2021  

1.Finishing membuat wiring 
diagram automatic desander 
Cyclone 

2.Membuat laporan kerja 
praktek (kp) harian  
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Sabtu, 28 Agustus 
2021  
 

1.Mencoba mengoperasikan 
temperature kontroler dengan 
selenoid valve dan penumatic 
valve  

Minggu, 29 Agustus 
2021   
 

1.Lanjut membuat laporan kp 
harian   

2.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dapat tercapai melalui Kerja Praktek (KP) sesuai 

persetujuan pembimbing lapangan berdasarkan spesifikasi kegiatan yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Target Pada bulan Juli 

a. Menyelesaikan project Automatic Oil Skimer berbasis arduino 

b. Menyelesaikan project Fyber Cyclone Automatic Damper 

2. Target Pada bulan Agustus 

a. Mengetahui sistem produksi kelapa sawit menjadi CPO dan Kernel 

b. Mengetahui dan menulis satu hal pokok yang akan dijadikan topik 

dalam Kerja Praktik 

 

2.3 Perangkat Keras digunakan 

Perangkat Lunak dan Perangkat Keras merupakan perangkat- perangkat utama 

yang digunakan saat mengerjakan project selama kerja pratek di PT. ADEI 
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Plantation and Industry. Perangkat lunak yang digunakan pada pekerjaan project 

adalah :  

1. Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis 

chip ATmega328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input / output (atau 

biasa ditulis I/O, dimana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output 

PWM antara lain pin 0 sampai 13), 6 pin input analog, menggunakan crystal 

16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, jack listrik, header 

ICSP dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk 

mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Spesifikasi arduino uno R3 

dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

 
Tabel 2.9. Spesifikasi Arduino Uno R3. 

Mikrokontroler ATmega328 
Operasi Tegangan 5 Volt 
Input Tegangan 7-12 Volt 
Pin I/O Digital 14 
Pin Analog 6 
Arus DC tiap pin I/O 50 mA 
Arus DC ketika 3.3V 50 mA 
Memori flash 32 KB 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Kecepatan clock 16 MHz 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 
Arduino Uno R3 dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :  

Gambar 2.1. Arduino Uno R3 

Sumber :Google Chrome, 2021 
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2. Relay 

a) Relay Arduino 

Modul relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat 

Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 

power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Fungsi pin 

modul relay dapat dilihat pada Tabel 2.10. dibawah ini : 

 
Tabel 2.10. Fungsi Pin Modul Relay 

PIN FUNGSI 
VCC Sumber tegangan 
GND Ground 

IN Pin masukan untuk menerima data 
(high dan low) 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 
Modul relay dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :  

Gambar 2.2. Relay Arduino. 

Sumber :Google Chrome, 2021   Keterangan : 

- COM (Common), adalah pin yang wajib dihubungkan pada salah satu 

dari dua ujung kabel yang hendak digunakan. 
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- NO (Normally Open), adalah pin tempat menghubungkan kabel yang 

satunya lagi bila menginginkan kondisi posisi awal yang terbuka atau 

arus listrik terputus. 

- NC (Normally Close), adalah pin tempat menghubungkan kabel yang 

satunya lagi bila menginginkan kondisi posisi awal yang tertutup atau 

arus listrik tersambung 

 

b) Relay Omron 8 Kaki 

Relay Omron 8 kaki memilik kode angka yang berjumlah pin 8 angka, 

yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8, masing-masing pin memiliki fungsi berbeda, ada 

material bantu yang harus kita beli juga, yaitu socket dudukan yang sama-

sama memiliki 8 pin angka. 

 
Gambar 2.3. Relay Ormon 8 Kaki 

Sumber :Google Chrome, 2021 

 
Gambar 2.3 adalah penampakan delapan pin angka relay omron 220 dan 

dari delapan pin tersebut hanya 6 yang dapat kita gunakan secara maksimal, 

karena 2 pin angka untuk power dari sumber listrik utama. 

1) Cara kerja pin relay omron 8 kaki 220v dalam kondisi koil teraliri listrik. 

Relay elektro magnetik akan dapat menarik koil apabila pin 2 dan 7 

disambung dengan listrik 220v, pin angka 2 netral dan pin angka 7 phase. 

Saat itu juga magnet relay akan membuka pin angka 3 dan 6 yang artinya 

dalam kondisi NO (Normally Open) yang artinya kontak terbuka pada saat 

relay normal atau koil di aliri listrik. Sumber arah NO yang dapat kita 
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gunakan adalah pin angka 1 - 3 dan 8 - 6. Pada saat  juga kita dapat 

memanfaatkan kontak bantu NO ini sebagai arus power kontrol lampu, 

komponen listrik dan alat elektronik lainnya. Pada kondisi Relay ON pin 4 

dan 5 akan tertutup total tanpa ada aliran listrik sama sekali. 

2) Cara kerja pin relay omron 8 kaki 220v dalam kondisi koil tidak teraliri 

listrik. 

Tentunya pin utama 2 dan 7 terputus dan membuat koil relay melepas 

magnet elektromagnetik, kondisi inilah kontak bantu dapat bekerja dalam 

kondisi NC (Norrmally Close) yang artinya kontak terbuka pada saat relay 

OFF atau koil tidak teraliri listrik. Kontak NC akan terbuka pin angka 4 

dan 5, sumber arah aliran arus dapat kita sambungkan pada pin 1 dan 8, 

angka 1 - 4 dan 8 - 5. Pada saat kondisi ini pin angka 3 dan 6 yang tadinya 

NO terputus total dari sumber satu arah pin angka 1 dan 8, karena sudah 

menjadi NO 5 dan 4. Dengan menggunakan relay 8 pin angka 220v kita 

dapat mengontrol berbagai macam peralatan listrik komponen lisrik sesuai 

kebutuhan. 

  
Gambar 2.4. Relay Ormon 8 Kaki 220 V 

Sumber :Google Chrome, 2021    
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3. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan Atmega 2560. 

Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin 

sebagai UART (port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi USB, 

jack power,  header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke komputer 

melalui kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC-DC atau 

baterai untuk mulai mengaktifkannya. Arduino Mega 2560 kompatibel 

dengan sebagian besar shield yang dirancang untuk Arduino Duemilanove 

atau Arduino Diecimila. Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang 

menggantikan versi Arduino Mega (Arduino, 2016). 

  
Gambar 2.5. Arduino Mega 2560 

Sumber :Google Chrome, 2021  
4. Driver Motor L298N 

Driver Motor L298N berfungsi sebagai driver motor DC dan juga stepper 

motor. Modul ini bisa mengendalikan hingga 2 buah motor DC dan satu 

Stepper Motor. Modul ini dibutuhkan karena board Arduino UNO hanya 

dapat mensupply arus 20mA. Sedangkan Driver ini mampu hingga 2 A atau 

2000 mA pada 12V. Modul yang kali ini dipakai adalah modul dengan 

L298N siap pakai. Modul ini dapat digunakan untuk mengendalikan (control) 
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2 buah Motor DC dan 1 buah Stepper Motor Modul ini sudah dirancang agar 

mudah untuk digunakan bersamaan dengan Arduino Board. hanya saja tidak 

berbentuk shield. Driver Motor L298N memiliki spesifikasi : 

a) Tipe: Dual H-Bridge 

b) Chip kontrol: ST L298N 

c) Logic voltage: 5V DC 

d) Drive voltage: 5-35V DC 

e) Logical current: 0mA-36mA 

f) Driving current: 2A (MAX single bridge) 

g) Temperatur: -20 C – 135 C 

h) Power maksimum: 25W 

i) Berat: 30g 

j) Ukuran: 43 x 43 x 27mm  
Gambar 2.6. Driver Motor L298N 

Sumber :Google Chrome, 2021  
5. Time Delay Relay AC 220 V, DC 12 dan 24 V 

Prinsip kerja Time delay relay sama dengan prinsip kerja relay, perbedaan 

nya adalah kontak NO dan NC pada Time Delay Relay akan bekerja ketika 

timer diberi ketetapan waktunya, ketetapan waktu ini dapat kita tentukan pada 

potensiometer yang terdapat pada timer itu sendiri. Misalnya ketika kita telah 

menetapkan 10 detik, maka kontak NO dan NC akan bekerja 10 detik setelah 

kita menghubungkan timer dengan sumber arus listrik. 
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Gambar 2.7. Time Delay Relay 

Sumber :Google Chrome, 2021 

 

6. Inductive Proximity Sensor (Sensor Jarak Induktif) Output NPN NO 10-30 

VDC 

Sensor Jarak Induktif atau Inductive Proximity Sensor adalah Sensor Jarak 

yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam baik logam jenis 

Ferrous maupun logam jenis non-ferrous. Sensor ini dapat digunakan untuk 

mendeteksi keberadaan objek logam, menghitung objek logam dan aplikasi 

pemosisian. Sensor induktif sering digunakan sebagai pengganti saklar 

mekanis karena kemampuannya yang dapat beroperasi pada kecepatan yang 

lebih tinggi dari sakelar mekanis biasa. Sensor Jarak Induktif ini juga lebih 

andal dan lebih kuat. Sensor Proximity Induktif pada umumnya terbuat dari 

kumparan/koil dengan inti ferit sehingga dapat menghasilkan medan 

elektromagnetik frekuensi tinggi. Output dari sensor jarak jenis induktif ini 

dapat berupa analog maupun digital. Versi Analog dapat berupa tegangan 

(biasanya sekitar 0 – 10VDC) atau arus (4 – 20mA). Jarak pengukurannya 

bisa mencapai hingga 2 inci. Sedangkan versi Digital biasanya digunakan 

pada rangkaian DC saja ataupun rangkaian AC/DC. Sebagian besar Sensor 

Induktif Digital dikonfigurasi dengan Output NO namun ada juga yang 

dikonfigurasi dengan Output NC. 
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Gambar 2.8. Sensor Jarak Induktif 

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

 

7. Switch Moujen MJ-1706 Limit    

Limit switch adalah suatu alat yang berfungsi untuk memutuskan dan 

menghubungkan arus listrik pada suatu rangkaian, berdasarkan struktur 

mekanik dari limit switch itu sendiri. Limit switch merupakan jenis saklar 

yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Prinsip 

kerja limit switch sama seperti saklar Push ON yaitu hanya akan menghubung 

pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah 

ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak ditekan. Limit switch 

termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan memberikan 

perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. 

Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda (objek) 

yang bergerak. Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada 

tombolnya pada batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga 

terjadi pemutusan atau penghubungan rangkaian dari rangkaian tersebut. 

Limit switch memiliki 2 kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC 

(Normally Close) dimana salah satu kontak akan aktif jika tombolnya 

tertekan. Konstruksi dan simbol limit switch dapat dilihat seperti gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Konstruksi dan Simbol Limit Switch 

Sumber: Google Chrome, 2021 

 

 
Gambar 2.10. Bentuk Fisik Limit Switch Moujen MJ-1706 

Sumber: Google Chrome, 2021 

 

8. SSR (Solid State Relay) 

Solid state relay adalah sebuah sakral elektronik yang tidak memiliki bagian 

bergerak. Solid state relay dibangun dengan isolator untuk memisahkan 

bagian input dan bagian saklar dan dapat menghindari terjadinya percikan api 

atau sambungan tidak sempurna karena kontak yang keropos seperti yang 

terjadi pada relay konvensional. 

 
Gambar 2.11. Bentuk Fisik Solid State Relay 

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2021 
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9. Aktuator 

Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau 

mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan 

menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, 

yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di 

antaranya mikrokontroler. 

Pada sistem pengendalian, fungsi Aktuator adalah sebagai penguat sinyal 

kontrol yang berasal dari kontroler menjadi sinyal baru agar daya semakin 

besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. 

Selain itu, fungsi Aktuator adalah sebagai penggerak atau pengontrol 

sebuah sistem pada peralatan mekanis. Aktuator diaktifkan oleh lengan 

mekanik yang digerakkan oleh motor listrik. Pengontrol otomatis yang telah 

di program bertugas untuk mengendalikannya di antara mikrokontroler.  

a. Aktuator Listrik Linear 12 VDC 500 mm 

Aktuator linier adalah jenis aktuator yang khusus digunakan untuk 

menciptakan gerakan dalam satu garis lurus menggunakan input yang 

disediakan oleh sistem. Mereka mengambil energi dari sistem dalam 

bentuk yang paling sesuai yang tersedia, mungkin itu listrik, mekanik, 

hidrolik, atau pneumatik, dan mengubahnya dalam gerakan linier untuk 

mengangkat atau memindahkan beban yang diterapkan. Aktuator linier 

dapat memberikan gerakan dalam satu atau dua arah, yaitu mendorong, 

menarik, atau keduanya. Gerakan mereka bisa tepat atau kasar sesuai 

dengan aplikasi dan jenis aktuator linier yang digunakan dalam sistem. 

Misalnya, aktuator linier elektromekanis akan kurang presisi dibandingkan 

dengan aktuator linier piezoelektrik. Aktuator linier digunakan dalam 

berbagai aplikasi sebagai komponen integral dari sistem.  
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Gambar 2.12. Aktuator Listrik Linear 12 VDC 500 mm 

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

- Sumber Daya listrik 

Aktuator linier mengambil daya dari sumber daya dan mengubahnya 

menjadi bentuk gerakan linier. Daya umumnya listrik, mekanis, atau fluida 

tergantung pada jenis aktuator. 

- Konverter daya 

Ini digunakan untuk mengubah daya yang diperoleh oleh catu daya 

menjadi aktuator sesuai dengan persyaratan desain. Untuk tujuan ini, 

inverter listrik digunakan. 

- Beban mekanis 

Ini adalah beban luar yang diterapkan ke aktuator linier. Ini mengacu pada 

pekerjaan aktual yang harus dilakukan oleh aktuator linier. 

- Perangkat kontrol 

Ini digunakan untuk mengontrol gerakan aktuator linier yang bolak-balik. 

Ini dilakukan dengan menggunakan sakelar atau pengontrol di aktuator 

linier. 

b. Aktuator Pneumatik 

Aktuator pneumatic adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan 

menjadi gerakan mekanik. Dengan memberikan udara bertekanan pada sisi 

permukaan piston sesuai dengan gerak pistonnya. Aktuator pneumatik 

gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu : 
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Gambar 2.13. Aktuator Pneumatik 

Sumber: Google Chrome, 2021  
10. PID Temperature Control 
Pengendali temperatur adalah salah satu perangkat elektronik yang paling 

banyak digunakan di industri. Alat tersebut umumnya difungsikan sebagai 

regulator temperatur suatu proses baik proses pemanasan maupun 

pendinginan. Cara kerjanya yaitu dengan cara membandingkan sinyal dari 

sensor dengan sinyal referensi lalu melakukan perhitungan sesuai besar 

deviasi dari keduanya. Data hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan 

untuk mengatur kerja peralatan pemanas atau pendingin.Pengendali 

temperatur industri dapat ditemukan dalam berbagai jenis dan karakteristik 

seperti berdimensi kompak dan modular, analog dan digital, satu saluran dan 

multi saluran, akurasi tinggi dan ekonomis, serta tipe general purpose yang 

cocok untuk banyak aplikasi. Selain itu terdapat juga pengendali temperatur 

yang memiliki fitur antarmuka komunikasi standar RS-485 (protokol Modbus 

RTU) yang memungkinkan proses monitoring dan pengaturan alat dapat 

dilakukan melalui komputer. Sensor yang didukung mulai dari tipe Resistive 

Temperature Device (RTD) seperti JPT 100, DPT 100, DPT 50, CU 100, CU 

50, Nikel 120 dan tipe thermocouple seperti K, J, E, T, L, N, U,R, S, B, C, G. 

Metode kontrol yang ditanamkan pada pengendali temperatur industri 

umumnya meliputi ON-OFF, Proportional (P), Proportional-Integral (PI), 

Proportional-Derivative (PD), Proportional-Integral-Derivative (PID). Tipe 

peralatan aktuasi yang didukung meliputi relay elektromekanis untuk mode 

ON OFF dan solid state relay (SSR) untuk metode ON-OFF, P, PI, PD, dan 

PID. Bentuk sinyal aktuasi control output dapat dipilih dalam tiga pilihan 
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yaitu ON/OFF, Cycle, dan Phase. Ketiganya dapat digunakan pada SSR, 

untuk relay elektromekanis hanya dapat menggunakan pilihan ON/OFF. 

 
Gambar 2.14. Bentuk Fisik PID Temperature Control 

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

 
Gambar 2.15. Termokopel 

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2021 

 
11. Bantalan atau Bearing 

Bantalan (Bearing) merupakan salah satu komponen yang biasa terdapat pada 

mesin yang berfungsi menumpu poros yang mempunyai beban tertentu, 

sehingga gerak berputar atau gerakan bolak balik dapat berlangsung dengan 

halus, aman dan komponen tersebut dapat tahan lama. Bantalan  yang 

digunakan pada elemen mesin harus memiliki kekuatan dan daya tahan yang 

mumpuni komponen mesin lain dapat bekerja dengan baik. Kerusakan pada 

bantalan (bearing) akan akan sangat berpengaruh dan berdampak pada 

menurunnya kinerja mesin secara total. 
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Gambar 2.16. Bentuk Fisik Bearing 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 
12. Pelumas Grease 

Grease atau gemuk lumas adalah padatan atau semi padatan campuran 

pelumas dengan bahan pengental yang berfungsi mengurangi gesekan dan 

keausan anatara dua bidang atau permukaan yang saling bersinggungan atau 

bergesekan. Grease juga berfungsi sebagai media pembawa panas keluar 

serta untuk mencegah karat pada bagian mesin. Sifat-sifat grease yang baik 

adalah mengurangi gesekan, mencegah korosi, sebagai penyekat dari kotoran 

atau air, mencegah kebocoran, konsistensi dan struktur tidak berubah, tidak 

mengeras pada suhu rendah, sifat yang sesuai dengan penyekat elastomer dan 

mempunyai toleransi pencemar pada tingkat tertentu. 

 
Gambar 2.17. Bentuk Fisik Grease 

Sumber: Dokumentsi Lapangan, 2021 
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2.4 Data yang Diperlukan 

Data yang diperlukan penulis saat Kerja Praktik dan menyusun Laporan Kerja 

Praktik di PT. ADEI Plantation and Industry MPOM adalah sebagai berikut : 

1. Data motoran di PT. ADEI Plantation and Industry MPOM 

2. Sand Cyclone singel line diagram dan panel 

3. Stuktur Organisasi PT. ADEI Plantation and Industry MPOM 

           4. Latar belakang dan ruang lingkup PT. ADEI Plantation and Industry 

 

2.5 Dokumen yang Dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan saat penulis melaksanakan Kerja Praktik di PT. ADEI 

Plantation and Industry MPOM adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Kerja Praktik di PT. ADEI Plantation and Industry MPOM 

2. Presentasi kegiatan Kerja Praktik di PT. ADEI Plantation and Industry 

MPOM 

3. Wiring diagram Fyber Cyclone Automatic Damper 

4. Wiring diagram Automatic Oil Skimer berbasis Relay 

5. Wiring diagram Sand Cyclone 

 

2.6 Kendala Yang Dihadapi Penulis 

Kendala yang dihadapi penulis ketika melaksanakan Kerja Praktik di PT. ADEI 

Plantation and Industry adalah sebagai berikut :  

1. Sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan dari Pabrik.  

2. Pembimbing lapangan tidak berasal dari jurusan yang sama sehingga 

sulit untuk bertanya mengenai pengetahuan tentang kelistrikan. 

3. Sulit untuk menghubungi atau bertanya ke pembimbing lapangan pada 

saat pengerjaan project, karena pembimbing banyak kesibukan  yang 

membuat sulit dijumpai. 

4. Panel kontrol yang terdapat di setiap stasiun pengolahan TBS tidak 

dirancang sendiri oleh perusahaan sehingga sulit untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai rangkaian dan pemograman pada PLC. 

 



45  BAB III 

PRINSIP KERJA FIBER CYCLONE AUTOMATIK DAMPER 

PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY 

 

 

3.1  Defenisi Fiber Cyclone Automatik Damper 

Fiber Cyclone Automatik Damper ini adalah sebuah panel kontrol untuk mengontrol penumatic valve (buka tutup) pada cerbong fiber, fungsinya untuk memisahkan fiber dari nut dengan kernel losses yang minimum yang ter-carry over oleh fiber dan terbawa oleh nut.  
3.1.1  Fiber Cyclone 

 Fiber cyclone merupakan salah satu unit yang sangat penting dipabrik kelapa sawit (PKS). Karena Fiber cyclone adalah alat pemisah fiber dengan nut yang dimana fiber akan menjadi bahan bakar boiler. Fiber cyclone ini dilengkapi dengan blower/fan untuk menghisap fiber (Serabut Kering). 
Fiber cyclone dipabrik pengolahan kelapa sawit atau di PT. ADEI sendiri berfungsi untuk menghisap fiber dari sparating column atau depericarper. Selanjutnya Fiber ini diangkut menggunakan conveyer untuk menjadi bahan baku 

Boiler bersama shell atau cangkang (Nut akan jatuh kedalam polishing Drum sedangkan fiber akan dibawa menuju fiber cyclone lalu ke boiler). 
Fiber cyclone Berfungsi untuk menurunkan fraksi ringan yang berupa serabut (fiber) dan kemungkinan lain yang terikut seperti benda-benda yang berupa logam, batu dan sebagainya dengan isapan angin dari blower maka dapat memisahkan berdasarkan fraksi berat yang berupa nut dengan memanfaatkan isapan angin dari blower isap. Hisapan pada blower ini dapat diatur sedemikian rupa agar damper dinding cyclone hanya dapat menghisap fraksi ringan dan mengirimkannya ke flue 

cyclone sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nut yang jatuh ke nut polising 

drum. 

 



46    Gambar 3.1. Fibre Cyclone 

Sumber : Google Chrome, 2021   Gambar 3.2. Fibre Cyclone PT. ADEI Plantation and Industry. 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021  Cara kerja: Udara yang dihisap fan dari polishing drum mengalir melalui 

ducting dan terus mengalir ke fiber cyclone yang luas penampangnya sangat besar dibandingkan dengan luas penampang ducting, sehingga kecepatan udara pada 
fiber cyclone akan turun. Hal ini berakibat fiber yang dibawa oleh aliran udara ikut turun karena kecepatannya pun ikut turun. Kondisi terbaik hasil kerja fiber cyclone adalah : 1. Kondisi agar fiber cyclone dapat bekerja dengan baik : a. Press cake tidak terlalu basah, hasil pengempaan secara visual terlihat cukup kering dan kadar minyak pada fiber < 5 %. b. Hisapan blower minimum 22.400 cfm dan stabil. 



47  c. Tidak ada kebocoran angin pada ducting, cyclone dan air lock. d. Tidak terdapat tumpukan fiber pada ducting   2. Perlakuan agar fiber cyclone dapat bekerja dengan baik: 
a. Pengoperasian stasiun press sesuai standard b. Selalu menjaga kekencangan V-belt pada blower. c.  Melakuakan pembersihan pada ducting, blower dan air lock secara rutin. d. Selalu melakukan pemeriksaan kemungkinan terjadi kebocoran pada 

ducting, cyclone dan air lock.  
3.1.2 Automatic Damper 

Automatic Damper adalah panel kontrol untuk mengontrol penumatic valve (buka atau tutup) pada cerbong fiber, fungsinya untuk memisahkan fiber dari nut dengan 
kernel losses yang minimum yang ter-carry over oleh fiber dan terbawa oleh nut.  

 Gambar 3.3. Automatic Damper PT. ADEI Plantation and Industry. 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

3.2 Komponen Utama Automatic Damper  Sebelum menjelaskan cara kerja Automatic Damper perlu diketahui komponen-komponen apa saja yang terdapat pada Automatik Damper. Komponen utama 
Automatik Damper yaitu:   



48  3.2.1 Selector Sw & PB  

Selector switch atau sering disingkat SS yaitu Saklar yang berfungsi untuk memilih jalur mana yang akan diaktifkan dan menyediakan beberapa posisi kondisi on dan kondisi off, ada dua, tiga, empat bahkan lebih pilihan posisi, degan berbagai tipe geser maupun putar. Saklar pemilih biasanya dipasang pada panel kontrol untuk memilih jenis operasi yang berbeda, dengan rangkaian yang berbeda pula. Saklar pemilih memiliki beberapa kontak dan setiap kontak dihubungkan oleh kabel menuju rangkaian yang berbeda, misal untuk rangkaian putaran motor cepat dan untuk rangkaian putaran motor lambat. Atau pada rangkaian audio misalnya memilih posisi radio, tape, dan lainnya. Berikut adalah konstruksi 
selector switch.  Gambar 3.4. Selector Switch Manual Automatic. 

Sumber : Google Chrome, 2021   Gambar 3.5. Single Line Diagram Selector Switch Manual Otomatis 
Sumber : Google Chrome, 2021 

 

3.2.2 Kontaktor Kontaktor adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan sirkuit listrik. Itu dianggap sebagai jenis estafet aspecial. Namun, 



49  perbedaan mendasar antara relay dan kontaktor adalah bahwa kontaktor digunakan dalam aplikasi dengan daya dukung arus yang lebih tinggi, sedangkan relai digunakan untuk aplikasi arus yang lebih rendah. Kontaktor dapat dipasang dengan mudah dan berukuran kompak.  
  Gambar 3.6. Kontaktor 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 Tiga Komponen Kontaktor berikut adalah komponen penting dari kontaktor: 1. Coil atau Electromagnet: Ini adalah komponen yang paling penting dari sebuah kontaktor. Kekuatan pendorong yang dibutuhkan untuk menutup kontak disediakan oleh koil atau elektromagnet kontaktor. Koil atau elektromagnet dan kontak dilindungi oleh enklosur. 2. Enclosure: Sama seperti enklosur yang digunakan dalam aplikasi lain, kontaktor juga memiliki enklosur, yang memberikan isolasi dan perlindungan dari personil yang menyentuh kontak. Penutup pelindung dibuat dari berbagai bahan, seperti polikarbonat, poliester, Nylon 6, 
Bakelite, plastik termoseting, dan lainnya. Secara umum, kontaktor bingkai terbuka dilengkapi dengan enklosur tambahan, yang melindungi perangkat dari cuaca buruk, bahaya ledakan, debu, dan minyak. 3. Kontak: Ini adalah komponen penting dari perangkat listrik ini. Tugas pengangkutan saat ini kontaktor dilakukan oleh kontak. Ada berbagai jenis kontak dalam kontaktor yaitu, kontak pegas, kontak bantu, dan kontak daya. Setiap jenis kontak memiliki peran individu untuk dimainkan 



50  Prinsip Kerja Kontaktor, Arus yang melalui kontaktor membangkitkan elektromagnet. Itu elektro magnet tereksitasi menghasilkan medan magnet, menyebabkan inti kontaktor menggerakkan dinamo. A biasanya tertutup (NC) kontak melengkapi sirkuit antara kontak tetap dan kontak bergerak. Ini memungkinkan arus untuk melewati kontak ini ke beban. Saat arus dilepas, koil tidak aktif dan membuka sirkuit. Kontak kontaktor dikenal dengan tindakan buka dan tutupnya yang cepat.   Gambar 3.7. Single Line Kontaktor 
Sumber : Google Chrome, 2021 

 

3.2.3 Relay AC dan DC 24 V  

Relay adalah perangkat relay dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Sebelum tahun 70an, relay merupakan “otak” dari rangkaian pengendali. Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). Secara sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut : a. Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar.  b. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik dengan arus lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan 
Relay yang menggunakan Elektromagnet 5 V dan 50 mA mampu 



51  menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220 V 2 A.   Gambar 3.8. Simbol Relay NO dan NC 
Sumber : Google Chrome, 2021  3.2.3.1 Komponen Peyusun dan Jenis Relay  Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :  1. Electromagnet (Coil)  2. Armature A B C 13 14 13 14 Simbol Relay Normally Open Normally 

Close II-14  3. Switch Contact Point (Saklar)  
4. Spring    Gambar 3.9. Bagian - bagian Relay 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 

 



52  Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu : a. Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi CLOSE (tertutup)  b. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi OPEN (terbuka)   Berdasarkan gambar 3.9, sebuah Besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan Coil yang berfungsi untuk mengendalikan Besi tersebut. Apabila Kumparan Coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian menarik Armature untuk berpindah dari Posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi Saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, 
Armature akan kembali lagi ke posisi Awal (NC). Coil yang digunakan oleh Relay untuk menarik Contact Poin ke Posisi Close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Berdasarkan tegangan kerja coil nya, Relay memiliki beberapa varian tegangan coil yang berbeda-beda, antara lain :  1. Tegangan 12 VDC  2. Tegangan 24 VDC  3. Tegangan 48 VDC  4. Tegangan 48 VAC 5. Tegangan 220 VAC  
3.2.4 Power Supply 24 VDC  

Power supply adalah sebuah perangkat yang berisi rangkaian elektronika yang dapat digunakan untuk mengalirkan daya listrik ke rangkaian ataupun perangkat listrik dan elektronika lainnya. Dengan menggunakan sebuah power 

supply, perangkat listrik dan elektronik dapat beroperasi secara maksimal karena pasokan daya listrik yang dialirkan oleh power supply stabil sehingga dengan menggunakan power supply juga dapat mengurangi tingkat resiko kerusakan perangkat akibat perubahan tegangan listrik yang ekstrem. 



53   Gambar 3.10. Power Supply 
Sumber : Google Chrome, 2021 

 Fungsi power supply pada umumnya adalah mengubah energi listrik dari jaringan PLN menjadi energi listrik yang dibutuhkan dan menyalurkannya ke perangkat dan rangkaian listrik lainnya. Beberapa komponen yang umum terdapat dalam power supply diantaranya adaah : 1. Tranformator Alat ini merupakan salahsatu komponen dalam power supply yang fungsinya untuk memindahkan energi listrik antar dua rangkaian dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. 2. Dioda Pada power supply dioda digunakan sebagai penyearah arus, dari arus bolak balik/AC dan mengubahnya menjadi arus searah/DC. Prinsip kerjanya adalah menghantarkan arus tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. 3. Kapasitor Kapasitor berfungsi sebagai filter atau penyaring tegangan dengan arus searah yang sebelumnya adalah tegangan dengan arus bolak balik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tegangan dengan arus DC murni. 4. Resistor Fungsi resistor adalah membantu power supply untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan juga membatasi arus listrik yang masuk, sehingga akan dapat mengontrol perangkat-perangkat keras lainnya pada rangkaian. 



54  5. IC Regulator Pada power supply terdapat IC regulator yang digunakan untuk membatasi tegangan akhir yang dihasilkan power supply agar tetap stabil. Nilai tegangan dari tipe IC Regulator yang digunakan biasanya menentukan nilai keluaran tegangan yang dihasilkan power supply. 6. LED LED merupakan bahan semikonduktor yang juga terdapat pada power supply. Pada beberapa power supply LED biasanya digunakan sebagai indikator tegangan ataupun arus.   Gambar 3.11. Komponen – komponen didalam Power Suplay 
Sumber : Google Chrome, 2021  Secara umum cara kerja power supply adalah dengan mengubah energi listrik yang berasal dari jaringan listrik PLN menjadi energi listrik baik tegangan dengan arus searah/DC (Direct Current) maupun tegangan dengan arus bolak balik/AC (Alternating Current) yang dibutuhkan oleh perangkat atau rangkaian listrik/elektronika lainnya. Pada rangkaian akhir power supply biasanya selalu terdapat blok atau komponen IC Regulator yang digunakan agar tegangan yang dihasilkan power supply ini tetap stabil walaupun terjadi perubahan tegangan yang sangat ekstrem pada sumber tegangan power supply.    



55  3.2.5 TDR (Time Delay Relay)/ Timer  TDR (Time Delay Relay) sering disebut juga relay timer atau relay penunda batas waktu banyak digunakan dalam instalasi motor terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis.   Gambar 3.12. TDR (Time Delay Relay)  
Sumber : Google Chrome, 2021  Fungsi dari peralatan kontrol ini adalah sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Timer ini dimaksudkan untuk mengatur waktu hidup atau mati dari kontaktor atau untuk merubah sistem bintang ke segitiga dalam delay waktu tertentu. 

Timer dapat dibedakan dari cara kerjanya yaitu timer yang bekerja menggunakan induksi motor dan menggunakan rangkaian elektronik. 
Timer yang bekerja dengan prinsip induksi motor akan bekerja bila motor mendapat tegangan AC sehingga memutar gigi mekanis dan menarik serta menutup kontak secara mekanis dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan relay yang menggunakan prinsip elektronik, terdiri dari rangkaian R dan C yang dihubungkan seri atau paralel. Bila tegangan sinyal telah mengisi penuh kapasitor, maka relay akan terhubung. Lamanya waktu tunda diatur berdasarkan besarnya pengisian kapasitor. Bagian input timer biasanya dinyatakan sebagai kumparan (Coil) dan bagian outputnya sebagai kontak NO atau NC. Kumparan pada timer akan bekerja selama mendapat sumber arus. Apabila telah mencapai batas waktu yang diinginkan maka secara otomatis timer akan mengunci dan membuat kontak NO menjadi NC dan NC menjadi NO. 



56   Gambar 3.13. Bagian- bagian TDR (Time Delay Relay)  
Sumber : Google Chrome, 2021  Pada umumnya timer memiliki 8 buah kaki yang 2 diantaranya merupakan kaki coil sebagai contoh pada gambar di atas adalah TDR type H3BA dengan 8 kaki yaitu kaki 2 dan 7 adalah kaki coil, sedangkan kaki yang lain akan berpasangan NO dan NC, kaki 1 akan NC dengan kaki 4 dan NO dengan kaki 3. Sedangkan kaki 8 akan NC dengan kaki 5 dan NO dengan kaki 6. Kaki kaki tersebut akan berbeda tergantung dari jenis relay timer nya. 

 

3.2.6 MCB ( Miniature Circuit Breaker) MCB merupakan suatu komponen yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung suatu aliran listrik 1 fasa. MCB akan memutuskan aliran listrik secara otomatis apabila terdapat short atau konslet pada jalur instalasi listrik dan bila pemakaian listrik melebihi batas dari MCB tersebut.   Gambar 3.14. MCB (Miniature Circuit Breaker) 
Sumber : Google Chrome, 2021 

 



57  3.2.7 Compressor  

 Air compressor adalah kompressor yang menyediakan udara pada tekanan yang cukup terutama untuk keperluan instrumentasi, makanya sering disebut juga dengan Instrument air compressor.  Salah satu air compressor yang cukup handal adalah reciprocating 
compressor merk ingersoll rand 15T yang merupakan 2 stage, dengan 3 cylinder. 
Cylinder adalah tempat dimana didalamnya ada piston (torak) yang bergerak maju-mundur, menghisap dan memampatkan udara. Dua silinder pertama berukuran sama besar adalah stage pertama, sedang silinder yang lebih kecil (untuk kompresi yang lebih tinggi) adalah stage kedua.  

 Gambar 3.15. Air compressor PT. ADEI Plantation and Industry. 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

 Gambar 3.16. Bagian- bagian compressor 

Sumber : Google Chrome, 2021 Cara kerja compressor 1. Saat suction stroke stage pertama, dimana piston melakukan gerakan hisap, udara luar (atmosfer) masuk kedalam silinder melalui inlet filter kemudian inlet valve yang terletak di cylinder Head. 



58  2. Saat compression stroke stage pertama, dimana piston melakukan gerakan kompresi, udara di-kompresi (ditekan) sehingga pressure-nya naik kemudian keluar melalui discharge valve selanjutnya ke manifold. 
3. Saat stage kedua melakukan suction stroke, udara tadi masuk melalui inlet 

valve. 4. Kemudian ketika compression stroke stage kedua, udara tadi di-kompressi ke pressure yang lebih tinggi (tekanan akhir) 5. Selanjutnya udara melewati aftercooler untuk didinginkan. Pendinginan ini, seperti pada intercooler, menggunakan udara yang dihisap oleh 
flywheel kompresor itu sendiri yang memiliki sudu-sudu seperti kipas angin. Baik intercooler maupun aftercooler memiliki tube-tube dan plate-

plate (piringan kecil-kecil dan banyak) sebagai sarana memperluas permukaan media agar panasnya semakin banyak yang dihilangkan. Tujuan pendinginan agar didapatkan udara yang banyak dalam volume yang sama (udaranya tidak terlalu mengembang) dan mengurangi terjadinya karbon. 6. Udara kemudian masuk ke air receiver tank /vessel selanjutnya ke air 
dryer untuk dikeringkan.   

 Gambar 3.17. Tabung Angin untuk Pneumatic Valve  PT. ADEI P & I 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021 

 

 

 

 



59  3.2.8 Aktuator Valve  

  Actuator adalah sebuah alat yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi gerakan mekanis untuk mengontrol valve, membuka dan menutupnya. 
Valve kemudian bisa dioperasikan dan dikontrol dari jarak jauh pada suatu tempat yang dinamakan Control Room. 

 Gambar 3.18. Aktuator Valve 

Sumber : Google Chrome, 2021 

 1. Valve biasa digerakkan dengan 2 cara yaitu: a. Cara Manual 
Valve dioperasikan oleh manusia dengan cara membuka dan menutup menggunakan handwheel atau hand lever. Handwheel digunakan untuk jenis gate valve dan globe valve, sementara hand lever digunakan pada ball valve dan butterfly valve. Valve dengan penggerak manual harganya lebih murah dibandingkan valve dengan 
actuator. b. Cara Otomatis 
Valve dioperasikan secara otomatis menggunakan suatu alat yang dinamakan actuator. 2. Jenis-jenis Aktuator Penggunaan Actuator berdasarkan sumber tenaganya bisa dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 



60  a. Pneumatic Actuator 

Pneumatic Actuator paling banyak dipakai di industri dan dapat dikelompokkan menjadi pneumatic diaphragm dan pneumatic piston. 
Actuator jenis ini memanfaatkan sumber angin bertekanan yang dihasilkan oleh air compressor untuk mendorong valve stem bergerak membuka atau menutup. b. Electric Actuator 

Electric Actuator menggunakan sebuah motor listrik untuk menggerakkan valve stem. Actuator jenis ini tidak boleh digunakan di area rawan ledakan dan mengandung gas (hazardous area). c. Hydraulic Actuator 

Hydraulic Actuator memperoleh sumber tenaga dari sebuah pompa untuk mengalirkan minyak hydraulic sebagai media bertekanan dan sedikit banyak memiliki kesamaan dengan jenis pneumatic.  
3.2.9 Selenoid Valve 

Solenoid valve pneumatic adalah katup yang digerakan oleh energi listrik, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakan plunger yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC. Solenoid valve 

pneumatic atau katup (valve) solenoida mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, lubang jebakan udara (exhaust) dan lubang Inlet Main. Lubang Inlet Main, berfungsi sebagai terminal / tempat udara bertekanan masuk atau supply (service unit), lalu lubang keluaran (Outlet Port) dan lubang masukan (Outlet 

Port), berfungsi sebagai terminal atau tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan ke pneumatic, sedangkan lubang jebakan udara (exhaust), berfungsi untuk mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak saat plunger bergerak atau pindah posisi ketika selenoid valve pneumatic bekerja. 



61   Gambar 3.19. Selenoid  Valve 
Sumber : Google Chrome, 2021  Prinsip kerja dari selenoid valve/ katup (valve) solenoida yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya dimana ketika koil mendapat supply tegangan maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakan plunger pada bagian dalamnya ketika plunger berpindah posisi maka pada lubang keluaran dari selenoid valve pneumatic akan keluar udara bertekanan yang berasal dari supply (service unit), pada umumnya selenoid valve 

pneumatic ini mempunyai tegangan kerja 100/200 VAC namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC.   Gambar 3.20. Struktur fungsi Selenoid Valve 
Sumber : Google Chrome, 2021  Berikut keterangan gambar Selenoid Valve Pneumatic: 1. Valve Body 2. Terminal masukan (Inlet Port) 



62  3. Terminal keluaran (Outlet Port) 4. Manual Plunger 5. Terminal slot power supplay tegangan 6. Kumparan gulungan (koil) 7. Spring 8. Plunger 9. Lubang jebakan udara (exhaust from Outlet Port) 10. Lubang Inlet Main 11. Lubang jebakan udara (exhaust from inlet Port) 12. Lubang plunger untuk exhaust Outlet Port 13. Lubang plunger untuk Inlet Main 14. Lubang plunger untuk exhaust inlet Port  
3.3 Sistem Kerja Automatik Damper Setelah kita mengetahui komponen-komponen Automatik Damper, saatnya untuk mengetahui bagaimana cara kerja Automatik Damper. Secara garis besar cara kerja pada Automatik Damper menurut pemahaman penulis, sebagai berikut. Seperti yang diketahui Fungsi Automatik Damper ini yaitu untuk buka tutup valve, jalan 2 press atau 3 press fiber yang terisap lebih banyak yang 3 press maka valve perlu di tutup (untuk seting), ketika jalan 2 press tidak butuh tekanan terlalu besar seperti 3 press, jalan 2 press cukup tekanan dibawah 3 press vakumnya, jika pakai tekanan sama maka banyak nut yang terbawa keatas (carry over). Sistem kerja: 1. Pilih Fiber Cyclone yang beroperasi dengan selector Switch 2. Jika Press beroperasi 2 unit, tekan tombol “Buka” (valve terbuka) 3. Jika Press beroperasi 3 unit, tekan tombol “Tutup” (valve tertutup) 4. Waktu delay saat tombol ditekan hingga valve berfungsi adalah lamanya fiber press sampai dari Hor. CBC ke Depericarper (1.5 menit)   



63   Gambar 3.21. Wiring Diagram Automatik Damper 
Sumber :Rangkaian pribadi, 2021 

  Gambar 3.22. Automatik Damper bagian Pintu luar Panel 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021   Gambar 3.23. Automatik Damper bagian dalam Panel 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021 



64   Gambar 3.24. Rangkaian Automatik Damper Pintu dalam Panel 
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021   Gambar 3.25. Valve Automatik Damper  
Sumber :Dokumentasi Lapangan, 2021   



65  BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1   Kesimpulan 

Selama pelaksanaan kerja praktek (KP) yang penulis lakukan di PT.ADEI 

Plantation and Industry yang berada di Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir. 

Banyak sekali manfaat yang penulis dapatkan, baik itu pengalaman serta ilmu 

yang tidak penulis dapatkan pada kegiatan belajar di kampus, adapun manfaat lain 

yang penulis dapatkan yaitu: 

1. Penulis dapat mempelajari ilmu yang berbeda yang belum pernah penulis 

lakukan, seperti teknik mengebor, mengelas dan keterampilan mekanik 

lainnya. 

2. Mempelajari project- project seperti merakit rangkaian pada panel. 

3. Mempelajari cara perawatan motor listrtik dan perawatan panel listrik 

yang ada di PT.ADEI Plantation and Industry 

4. Memahami proses produksi industri pada pengolahan kelapa sawit di 

PT.ADEI Plantation and Industry. 

5. Mempelajari sistem kerja dari lingkungan industri sehingga dapat sebagai 

langkah awal dalam lingkungan dunia industri yang sesungguhnya. 

 
4.2   Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan setelah melaksanakan kerja praktek 

yaitu: 

1. Untuk kedepannya diharapkan tersedianya tool box yang tertata secara 

sistematis, setiap peminjaman dan pengembalian alat didata. 

2. Penganjuran penggunaan Earmuff Safety untuk para pekerja yang area 

kerjanya rawan kebisingan dan masker untuk daerah rawan bau 

menyengat. 

3. Pembuatan rumah atau housing motor- motor listrik agar tidak kotor dan 

berdebu. 

4. Dijadwalkan nya maintanance pada panel, baik pembersihan dan lain- lain 
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