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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kami panjatkan bagi ALLAH SWT karena kasih dan 

rahmat nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik sekaligus 

menyusun laporan  di PT.WILMAR NABATI DUMAI PELINTUNG 

Kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di 

Politeknik Negeri Bengkalis.Laporan kerja oraktek ini di susun sebagai pelengkap 

kerja praktek yang telah dilksanakan lebih kurang 1 bulan di PT.WILMAR 

NABATI DUMAI PELINTUNG  

 Dengan selesai nya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan 

banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.Untuk itu 

penulis mengucap kan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis 

2. Kedua orang tua yaitu bapak Tahar dan ibu Nurmi serta saudara kandung yaitu 

Al-amirun,Fitri ratnasari,Pildawati yang selalu mendukung 

3. Bapak Syaiful Amri ST,MT. Selaku Dosen Pembimbing 

4. Bapak Khairudin Syah ST,MT. Selaku Dosen Koordinator  

5. Bapak Heri Hartanto dan Bapak Juliaman Selaku Pembimbing lapangan 

PT.Wilmar Nabati Indonesia 

6. Seluruh Karyawan PT WILMAR NABATI DUMAI PELINTUNG 

7. Kepada kerabat yang selalu mendukung yaitu Era,Noriza,Novia,Sawaliyah  

 

Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan PT.WILMAR 

NABATI DUMAI PELINTUNG karena sudah memberikan kesempatan saya 

sehingga bisa melaksanakan KP di sini,banyak sekali ilmu yang saya dapat kan 

disini dari karyawan-karyawan tetap disini maupun di lapangan itu 

sendiri.Tentunya pembekalan tersebut bisa berguna untuk saya pribadi 

kedepannya.Tidak lupa juga saya mohon maaf kepada karyawan maupun pimpinan 

yang ada di PT.WILMAR NABATI DUMAI PELINTUNG jika saya melakukan 

silaf dan salah saya minta maaf sebesar- besar nya.Dan semoga materi ini dapat 
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bermanfaat bagi saya maupun orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut,khusus 

nya bagi saya,sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai,amin ya rabbal 

alamin. 

 

 

Bengkalis,05 September 2021 

Penulis 

 

 

Siti Nurhasikin 

NIM : 3103191183 
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BAB I 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

 

 

 

1.1 Sejarah singkat 

PT.WILMAR NABATI INDOSESIA berdiri pada tahun 1989 dengan 

hasil produksi berupa minyak goreng. 

     

Gambar 1.1 : Logo PT Wilmar Nabati Indonesia 

(Sumber: Wilmar Internatonal.Com,2021) 

 

PT Wilmar Nabati Indonesia sebelumnya bernama Bukit Kapur Reksa BKR. PT 

WINA telah berdiri sejak tahun 1989 dengan produksi utama minyak goreng. 

Desa Bukit Kapur kurang lebih 30 km dari kota Dumai dan pada tahun 1991 

berkembang dengan didirikan pabrik kedua berlokasi di Jalan Datuk Laksamana, 

areal pelabuhan Dumai yang kemudian dijadikan sebagai pabrik dan kantor pusat 

untuk wilayah Dumai. 

Perkembangan PT WINA didukung juga dengan lokasi pabrik yang 

strategis, yaitu fasilitas dermaga dari Pelindo yang dapat menyandarkan kapal- 

kapal bertaraf internasional untuk ekspor dengan daya angkut 30.000 MT. Pada 

awal tahun 2004, manajemen PT. WINA telah memutuskan untuk menambah 

tangki timbun bahan baku CPO sebesar 12.000 MT. Dengan penambahan tangki 

timbun ini, secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada 

perekonomian di Riau umumnya dan kota Dumai pada khususnya akan semakin 

maju dan berdampak positif dalam pembangunan kota. 
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Gambar 1.2 : Kawasan PT.Wilmar Nabati Dumai Pelintung 

(Sumber : Multikarya sarana perkasa.Com,2021) 

 

PT WINA telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 MTharinya dan PK 

Crushing sebanyak 1000 MT harinya yang menjadikan PT. WINA sebagai 

produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Perkembangan lain 

yang dilakukan oleh manajemen PT WINA yaitu pada awal tahun 2005 kembali 

membangun pabrik di kawasan industri Dumai-Pelitung berupa pembangunan 

refinery fractionation dengan kapasitas 5.600 MTD dan PK Universitas Sumatera 

Utara crushing plant dengan kapasitas 1500 TDP Ton Per Day. Adapun 

perkembangan pabrik ini didukung dengan pelabuhan yang mempunyai dermaga 

dengan panjang 425 meter dan kolom pelabuhan dengan kedalaman 14 meter, 

yang dapat disandari oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT dan akan 

dikembangkan untuk dapat disandari kapal 70.000 DWT yang merupakan 

perusahaan yang berada dalam satu naungan Wilmar Group. Komitmen yang 

tinggi dari manajemen dan karyawannya memungkinkan PT WINA untuk 

berkembang lebih besar lagi. Hal ini terbukti dengan telah diperolehnya sertifikat 

ISO 9001:2008 pada tanggal 16 oktober 2009. Dalam menjalankan operasional 

perusahaaan, manjemen PT WINA telah menetapkan suatu visi dan misi yaitu 

mendukung bisnis operasional group sehingga tercapai kapasitas yang optimal 

dan kualitas yang sesuai denngan permintaan pelanggan serta waktu pengiriman 

yang tepat dengan cara pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada. 

Pada tahun 2009, nama PT WINA berubah menjadi PT Wilmar Nabati Indonesia 

sebagai wujud perkembangan usaha yang semakin besar dan mulai membangun 
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pabrik-pabrik baru di luar kota Dumai di bawah bendera Wilmar Group. Lokasi 

PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

mempunyai batas- batas sebagai berikut: - Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut 

Dumai - Sebelah Timur: berbatasan dengan Jalan Pelabuhan - Sebelah Selatan: 

berbatasan dengan Jalan Datuk Laksamana - Sebelah Barat: berbatasan dengan 

Pabrik Inti Benua Universitas Sumatera Utara. 

 

1.2 Visi dan Misi 

1.2.1 Visi : 

Untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan 

minyak nabati spesialitas. 

1.2.2 Misi : 

PT.WILMAR NABATI INDONESIA mempunyai misi untuk menghasilkan 

produk bermutu tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua 

pelanggan,meningkatkan kompetensi dan keterlibatan karyawan dalam 

pencapaian visi tersebut,mencapai pertumbuhan usaha menguntungkan dan 

berkelanjutan serta memberikan nilai jangka panjang bagi pemenang saham dan 

karyawan,meningkatkan kepercayaan dan membina hubungan yang baik dengan 

agen,pemasok,masyarakat pemerintan 
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1.3 Struktur Organisasi PT.WILMAR NABATI  INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT.WILMAR NABATI  INDONESIA 

Sumber : (PT.WILMAR NABATI INDONESIA 2021) 
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1.3.1 Uraian kerja 

PT. Bima WILMAR NABATI INDONESIA menyusun suatu struktur organisasi 

dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian 

tugas dari setiap unit : 

1. Tugas direktur 

a) Membuat perencanaan jangka panjang masa depan perusahaan. 

b) Membuat kebijakaan perusahaan 

c) Mengawasi dan memonitor perusahaan secara menyeluruh 

d) Merancang laporan dari general meneger. 

2 Tugas Manager : 

a) Memimpin koordinator lapangan di setiap departemen dan memberi 

pertanggung jawaban atas seluruh perkerjaan koordinator lapangan. 

b) Berkerja sama dengan direktur dalam membuat dan menetapkan 

kebijakan dan peraturan-peraturan dalam perusahaan. 

c) Berperan dan bertindak mewakili direktur utama dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Tugas Koordinator lapangan adalah: 

a) Bertanggung jawab secara langsung terhadap general manager atas seluruh 

perkerjaan. 

b) Memonitor dan mengawasi perkerjaan. 

c) Mengeluarkan surat untuk pembelian suku cadang. 

4. Tugas Mekanik adalah: 

a) Bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan untuk kerja 

b) Menkoordinir tugas-tugas dibagian perawatan mesin 

c) Mengajukan permintaan pembelian alat dan kebutuhan-kebutuhan    

lainnya yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan perusahaan 

d) Bertanggung jawab atas penggunaan suku cadang dan biaya- biaya yang 

terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan maintenance dan repair. 
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5. Tugas kepala operator adalah: 

a) Menyusun, mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan repair 

mesin-mesin peralatan agar tidak menganggu jalannya operasi perusahaan 

b) Mengadakan pencatatan mengenai besarnya biaya yang di keluarkan oleh 

masing- masing mesin 

c) Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan-peralatan 

6. Tugas operator adalah: 

a) Bekerja dan memelihara semua kondisi peralatan perusahaan. 

b) Mengadakan pengecekan langsung berkerjanya dan kondisi semua 

peralatan perusahaan. 

c) Membuat laporan harian kegiatan yang dilakukan. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya 

 

1.4 Ruang Lingkup perusahaan 

Pt w ilmar grup merupakan perusahaan minyak sawit swasta yang terbesar 

di dunia.sebagai perusahaan multinasional wilmar berpusta di singapura yang 

mencangkup wilayh operasi di asia,eropa,eropa dan di indonesia sendiri berpusat 

di medan namun memiliki berberapa cabang yang cukup besar salah satunya 

berkantor di jakarta. 

Sebagai pengelola bisnis kelapa sawit dan turunanny di indonesia,wilmar di 

bagi menjadi dua divisi terbesar yaitu wilmar plantation dan dan wilmar 

industri.Pt.wilmar gruo ini juga tercatat sebagai salah satu konglomerasi 

perkebunan kelapa sawit terbesar dan terluas di indonesia.dan sampai saat ini 

produk-produk yang di jual di luar negeri sampai saat ini penjualannya selalu 

meningkat setiap tahunnya.ada pun macam-macam hasil olahan dari pt.wilmar 

grup adalah : minyak goreng (sania,fortun,filma,kunci mas,mitra masku,oil dll).
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK(KP) 

 

 

 

 
2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanankan  

Melakukan deskripsi Kegiatan Kerja Praktek (KP) di perusahaan sangat 

penting bagi kita untuk menambahkan wawasan yang lebih bermanfaat, karena pada 

saat kerja praktek kita bisa melihat semua secara langsung proses suatu pekerjaan 

dengan lebih jelas baik dari segi alat maupun yang lainnya. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Agenda Kegiatan Pada Minggu 1 

Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin/Tanggal 02 

Agustus 

Pemeriksaan Berkas 

Pembekalan K3 

Pembekalan Mentor 

PT.WILMAR 

NABATI INDONESIA 

Selasa/Tanggal 03 

Agustus 

Pemotongan kertas 

untuk penembakan PM 

Ir-Check 

Rabu/Tanggal 04 

Agustus 

Penembakan PM Ir-

Check  

Kamis/Tanggal 05 

Agustus 

Traning Pengisisan gel 

silical trafo 

Jumat/Tanggal 06 

Agustus 

Pengecekan pressure 

gauge 

Sabtu/Tanggal 07 

Agustus 

Melaksankan Tugas 

Merangkai Wiring Dol 
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Tabel 2.2 Agenda Kegiatan Pada Minggu 2 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin/Tanggal 09 

Agustus 

Mengecek Sounding 

Meteran, 

Mencari Temuan PM 

IR-Check , 

Memotong Kertas 

Calibration TAG 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 

Selasa/Tanggal 10 

Agustus 

Mengoprasikan Mesin 

Laminating Untuk 

Calibration TAG 

Rabu/Tanggal 11 

Agustus 

LIBUR 

Kamis/Tanggal 12 

Agustus 

Penembakan Panel Ir-

Check MCC/Incoming 

BD3 di Bagian WBI 

Jumat/Tanggal 13 

Agustus 

Penembakan Panel 

MCC/Incoming BD4 

dan BD2  

Sabtu/Tanggal 14 

Agustus 

Penembakan Panel Ir-

Check MCC/Incoming 

BD1 dan BD2 
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Tabel 2.3 Agenda Kegiatan Pada Minggu 3 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin/Tanggal 16 

Agustus 

PM→Preventive 

Maintenance Ir-Check 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 

Selasa/Tanggal 17 

Agustus 

LIBUR 17 AGUSTUS 

Rabu/Tanggal 18 

Agustus 

PM→Preventive  

Maintenance Ir-Check 

Kamis /Tanggal 19 

Agustus 

PM→Preventive 

Maintenance Ir-Check 

Jumat /Tanggal 20 

Agustus 

PM→Preventive 

Maintenance Ir-Check 

Sabtu /Tanggal 21 

Agustus 

Menyusun Laporan 

Tabel 2.4 Agenda Kegiatan Pada Minggu ke 4 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin /Tanggal 23 

Agustus 

Revisi Laporan dan 

judul 

PT.WILMAR  

NABATI INDONESIA 

Selasa /Tanggal 24 

Agustus 

Mengecek alat RIA 

452 

Rabu /Tanggal 25 

Agustus 

Menyusun laporan dan 

PPT 

Kamis /Tanggl 26 

Agustus 

Revisi Laporan laporan 

dan PPT 

Jumat /Tanggal 27 

Agustus 

Presentasi PPT 

Sabtu /Tanggal 28 

Agustus 

Laminarting 

Calibration TAG 
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 Tabel 2.5 Agenda Kegiatan Pada Minggu ke 5 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin/Tanggal 30 

Agustus 

- 

PT.WILMAR  

NABATI INDONESIA 

Selasa/Tanggal 31 

Agustus 

Mengecek 

kelengkapan laporan 

oleh mentor dan 

perpisahan 

 

Pada hari pertama(Senin 02 Agustus 2021) Pt wilmar nabati Indonesia 

melakukan pemeriksaan file clip dan pengenalan safety dan juga pengarahan pada 

pihak E & I CENTRAL tentang keselamatan kerja di departemen elektronika. 

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat perubahaan yang sifatnya 

membangun, seperti pada zaman sekarang telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk  

pengembangan  pembangkit  tenaga  listrik & elektrical  untuk  memenuhi  kebutuhan 

energy POWER. Selain itu juga dikembangkan atau dirancang jenis mesin yang 

menggunakan bahan bakar gas dan sistem kerjanya hampir sama dengan mesin bensin 

ataupun diesel.Dan untuk hari-hari selanjut nya dari Senin sampai Sabtu kami mulai 

melakukan dan membantu karyawan yang sudah ditetap kan sebagai mentor 

pembimbing lapangan.Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu sebagai berikut: 

2.2.2 Pengarahan dari pihak E & I CENTRAL tentang pembagian mentor 

pendamping lapangan dan keselamatan kerja di departemen kerja 

Dalam minggu pertama, kami diajak kepala operator jalan-jalan sekitar 

perusahaan dan diperkenalkan dengan karyawan. Selanjutnya kami diperkenalkan 

tentang keselamatan kerja yang harus digunakan seperti sepatu, sarung tangan, kaca 

mata dan penutup teling. mengingat didaerah linkungan tempat kerja berbahaya  
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karena  lingkungan  ini  bahan  bakar  mesin  adalah  gas  dan tingkat kebisingan sangat 

tinggi. 

2.2.3 Traning PM/transformer daily month,pengisian silical  gel trafo 

Pada hari selanjutnya kami serta karyawan lain nya melakukan traning di pagi dan 

selesai istirahat kami langsung kelapangan pengisian silical gel pada trafo.  

 
Gambar 2.1 : Trafo&Silica Gel 

(Sumber Dokumentasi penulis ,2021) 
 

Alat dan baha yang di gunakan: 

a. Sarung tanggan 

b.Gel silical 

c. Kertas 

2.2.4 PM→Preventive Maintenance(Penembakan panel  IR chek) 

    
Gambar 2.2 : panel BD1 

(Sumber Dokumentasi penulis,2021) 

 

Preventive Maintenance Ir-Check adalah perawatan rutin dilakukan untuk 

memastikan keadaan panel atau mesin dalam keadaan layak pakai. 
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2.2.5 Pengecekan Sounding Meteran 

 
Gambar 2.3 : Sounding Meteran 

(Sumber Dokumentasi Penulis,2021) 

 

Sounding meteran adalah alat yang berguna untuk mengukur kedalaman muatan 

cairan dalam suatu tanki seperti minyak ,oli,CPO,bahan kimia dan cairan 

lainnya.sounding meteran ini biasanya di pakai dalam industri maupun perkapalan 

dan SPBU di gunakan untuk tangki pendam. 

2.2.6 Pengecekan Pressure Gauge 

 
Gambar 2.4 : Pressure Gauge&Multitester 

(Sumber Dokumentasi penulis,2021) 
 

Pressure Gauge adalah alat ukur yang di gunakan untuk mengukur tekanan 

dalam suatu cairan atau gas,lintas industri.ia juga instrumen penting karena 

membantu mengpntrol tingkat tekanan dalam cairan dan gas serta menjaganya dalam 

batas yang di perlukan.ia akan menimbulkan alaram jika tekanan melebihi batas.ini 

sangat penting bagi keselamatan mesin karena mesin akan meledak jika tekanan 
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melebihi dan tidak diketahui dalam waktu lama. 

Cara kerjanya: 

Pengukur tekanan menggunakan penginderaan elemen yaitu berupa bourdon 

tube.Tekanan atau disebut juga pressure masuk melalui Bordoun Tube kemudian 

memutar jarum secara mekanik pada pressure Gauge. 

2.2.7 Mengoprasikan Mesin Laminasi Untuk Calibration TAG 

 
Gambar 2.5 :  Mesin Laminasi 

(Sumber Dokumentasi penulis,2021) 

 

Mesin laminasi adalah mesin yang digunakan untuk melaminasi dengan 

menggunakan suhu panas dan mesin laminasi ini memiliki fungsi untuk melaminasi 

dengan bahan perekat yang sangat kuat karena suhu panas. 

Cara kerja mesin laminasi: 

a. Panaskan mesin terlebih dahulu 

b. Lakukan uji coba terlebih dahulu pada kertas yang tidak pakai  

c. Jika hasil sudah maksimal masukan kertas atau bahan yang akan di laminasi 

kan  

d. Tunggu mesin laminasi berjalan  

e. Dan matikan mesin ketika sudah digunakan. 
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2.2.8 PM→Preventive Maintenance Ir-Check(Penembakan Panel 

MCC/Incoming BD4 dan BD2) 

 
Gambar 2.6 : panel MCC 

(Sumber Dokumentasi penulis,2021) 

 

Panel MCC berfungsi dalam mengontrol motor pada mesin industri, 

Lighting serta tempat untuk penempatan starter motor. Dan berfungsi untuk faktor 

Keselamatan, proteksi, control station,star-stop ter-kendali, menimimalkan Arus 

starting. 

2.2.9 Rank PLC dan Modul PLC 

 
Gambar 2.7 : Modul PLC 

(Sumber Dokumentasi penulis,2021) 

 

2.2. Target Yang di Harapkan 

Selama melakukan tugas praktek ada beberapa hal yang diharapkan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dunia industri 

2. Belajar   untuk   membiasakan   diri   terhadap   suasana   di   suatu perusahaan 
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agar bisa bekerja dengan profesional 

3. Dapat   menerapkan   ilmu   dalam   kaitannnya   dengan   masalah permesinan dan 

produksi 

4. Dapat melihat,mengetahui dan memahami secara  langsung  dan dapat 

mempraktekkan setiap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan dengan teori yang 

telah pelajari di bangku perkuliahan 

5. Untuk   menjalin  kerjasama   yang  baik   antar  Politeknik   Negeri  

       Bengkalis dengan dunia industri yang bersangkutan 

6. Mengetahui  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  industri serta mencari 

solusi penyelesaiannya 

7. Dapat mengetahui bagamana sistem kerja didalam bidang perindustrian 

 

2.3. Perangkat Lunak atau Keras Yang Digunakan 

Selama proses kegiatan kerja praktek yang di laksanakan ada  perangkat yang 

digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti yaitu: 

2.3.1 Kamera infra-red 

   Kamera infra-red berfungsi untuk mengecek temperatur suhu panel. 

 
Gambar 2.8 kamera infra-red fluke 

(SumberWww.Fluke.Com,2021) 

 

 

 

http://www.fluke.com/
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2.3.2   Test Pen 

Berfungsi untuk mengecek adanya tegangan listrik atau tidak pada penghantar 

listrik. 

 
Gambar 2.9Test Pen 

(Sumber: dokumentasi, 2021) 

 

2.3.3  Alat Pelindung Diri 

           Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan demi melindungi 

pekerja dari bahaya cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti helm, sepatu, 

dan baju praktek. 

 

Gambar 2.10 Alat pelindung diri 

(Sumber: dokumentasi, 2021) 

 

2.4. Data-data Yang di Perlukan  

Untuk mendapatkan data yang akurat dan pasti penulis menggunakan metode 

pengumpulan data berdasarkan Interview,Observasi,Studi Lapangan: 

1. Interview 

 Metode ini merupakan metode yang dengan cara tanya jawab secara langsung 

kepada mentor utama atau pembimbing lapangan dan juga seluruh karyawan industri 

yang ada. 
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2. Observasi 

 Merupakan   metode   pengumpulan   data   dengan   cara  melakukan  langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan maupun 

dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

3. Studi lapangan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

dan mempelajari  yang berhubungan dengan proses dan cara kerja di industri , juga 

catatan-catatan yang didapatkan di bangku kuliah.  

 

2.5. Dokumen-dokumen File Yang Di Hasilkan 

1. Dokumen  tentang proses instrumen dan lapangan 

2. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan 

3. Panduan kerja praktek(Kp) dari kampus 

 

2.6. Kendala Yang di Hadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

1. Ketika di lapangan sering mati nya alat kamera IR chek nya karena kehabisan 

batrei 

2. Kurang nya waktu sehingga penulis kurang mengetahui apa saja jenis-jenis alat 

dan fungsi alat-alat nya 

3. Kurang nya pengetahuaan tentang sistem panel listrik 

4. Kurang nya pengetahuaan tentang fungsi alat mesin di sekitar lapangan kerja 

5. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan. 

 

2.7. Hal-hal Yang di Anggap Penting 

Dalam proses untuk menyelesaikan laporan kerja praktek(kp) ini ada beberapa hal 

yang di anggap perlu di yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan judul yang sesuai dengan data-data yang di ambil di lapangan  
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2. Mengambil dokumentasi dan data-data yang akurat di lapangan untuk penyusun 

laporan 

3. Mencari informasi dari berbagai sumber maupun di internet sebagai bahan 

penyusun laporan 

4. Membuat lembar pengesahan dan di tanda tanggani oleh kepala jurusan,dosen 

pendamping serta mentor di lapangan industri sebagai bukti telah mengikuti kerja 

praktek di lapangan telah selesai di jalan kan. 
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BAB III 

PREVENTIVE MAINTENANCE PADA KONTROL PANEL 

MENGGUNAKAN IR-CHECK 

 

 

 

 
3.1 Pengertian Sistem Kontrol Panel Preventive Maintenance (PM) 

Preventive Maintenance(PM) adalah pemeliharaan yng di lakukan secra 

terjadwal atau suatu kegiatan perawatan dan pencegahan timbul nya kerusakan pada 

mesin.mesin akan mengalami nilai depresiasi(penurunan) apabila dipakai terus 

menerus.oleh karen itu dibutuhkan inspeksi dan servis secara rutin maupun 

periodik.Dan di mana tugas pemeliharaannya seperti perbaikan,pengantian, 

pembersihaan, pelumasan dan penyesuaian dilaksanakan. 

● Tujuan Preventive Maintenance 

• Mesin dapat menghasilkan output sesuai yang direncanakan 

• Mencegah terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya yang banyak 

• tenaga kerja yang menggunakan mesinUntuk menjamin keselamatan  

• Berkurang nya downtime(tingkat ketersediaan mesin yang maksimum) 

• Dapat memperpanjang masa pakai mesin  

 

3.2 Peralatan yang mendukung dalam mengontrol panel. 

 Berikut  adalah  peralatan  pendukung  yang  digunakan  dalam  kinerja sistem 

kontrol panel preventive maintenance

a. Termometer Infra-red (IR) 

            Sinar infra-red pada termometer berfungsi seperti cahaya dapat di fokuskan,di 

pantulkan,atau di serap.sinar inframerah menembuskan lensa termometer untuk 

memfokuskan sinarnya dari objek ke detektor yang disebut thermopile.Thermopile 
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menyerap radiasi inframerah dan mengubah nya menjadi panas yang di ubah menjadi 

listrik.Energi listrik inilah yang diukur oleh termometer dan menunjukan besaran suhu 

yang di tampilkan di layar termometer tembak. 

• Keunggulan Termometer Infra-red (IR) 

Termometer infra-red ini memiliki beberapa keunggulan nya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mampu menyimpan hasil pengukuran langsung di memori 

Pengukuran nya dapat di aplikasikan pada pengukuran: 

• Hasil perbaikan AC 

• Panel kontrol listrik 

• Sampling test suhu pada hasil produksi elektronik 

2. Dapat melakukan pengukuran dari jarak jauh 

3. Dapat mengukur benda bergerak 

b. Kertas A4 

Kertas A4 ini digunakan untuk sebagai tanda bahwa pada panel ini telah di 

cek.cara mengaplikasikan nya di termometer infra-red (IR) harus di potong kecil kecil 

panjang selanjut nya di kasi nama atau tanda yang sudah ada di box panel baru 

selanjutnya di tempel kan di ujung termometer infra-red (IR). 

 

3.3  SOP dalam preventive maintenance Ir-check 

Di bawah ini adalah bagian-bagian standar operasional preventive maintenance 

Ir-Check sebagai berikut: 

1. Rencanakan pemeliharan preventive harus disiapkan pada bulan sebelum nya 

2. Setiap kali peralatan baru dipasang,harus dimasukan dalam perencanaan 

pemeliharaan preventive  

3. Jadwal pemeliharaan disetiap bulan harus disusun berdasarkan rencana 
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pemeliharaan preventive 

4. Pemeliharaan preventive dilakukan harus sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan 

5. Daftar pemeliharaan preventive harus di siapkan 

6. Setiap daftar pemeliharan preventive harus disetujui oleh kepala bagian Teknik 

7. Nomor daftar pemeliharaan adalah system alfanumerik yang terdiri dari dua 

belas karakter seperti daftar periksa pemeliharaan preventive yang pertama 

disiapkan untuk peralatan milik departemen produksi akan diberi nomor 

sebagai tanda pengenal 

8. Mengambil izin kerja yang diperlukan dari departemen 

9. Pastikan bahwa kualitas bahan habis pakai yang tepat termasuk oli dan gembuk 

tersedia 

10. Pastikan sakelar utama mesin dimatikan dan tandai label di bawah pemeliharan 

preventive 

11. Jika mendapati kerusakan yang berulang diamati selama operasi,maka lakukan 

Tindakan korektif harus direncanakan sebelum nya 

12. Setelah menyelesaikan perawatan preventive lakukan uji coba mesin  

13. Jika status mesin memuskan serahkan Kembali mesin kepada perwalian 

departemen.dalam hal peralatan utilitas dan HVAC,kinerja harus diverifikasi 

oleh yang bertangung jawab 

14. Jika status mesin tidak dapat diterima maka lakukan Tindakan korektif  

15. Jika ada bagian utama yang akan diganti dapat mempengaruhi kinerja mesin 

harus dilakukan melalui prosedur control perubahan 

16. Jika mesin tidak tersedia untuk pemeliharaan preventive karena rencana 

produksi maka pemeliharaan preventive dapat dijadwalkan ulang  

17. Jika mesin tidak digunakan atau tidak digunakan dalam waktu sebulan 

penuh,pemeliharaan preventive harus dilakukan sekali dalam tiga bulan untuk 

menjaga mesin dalam kondisi baik-baik saja agar tidak menganggu proses 

produksi 
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Contoh Referensi Temperature IR-Check Pada Perusahaan  

Gambar 3.1 : Referensi temperature IR-Check 

(Sumber: PT.Wina,2021) 

 

3.4 Bagian-bagian Penting dari Sistem Distribusi Tenaga Listrik Yang Harus 

Dilakukan Preventive Maintenance IR-Check 

a. Mvd Ir-Check 

MVD IR-Check ialah salah satu perawtan ke semua kabel,bus-bar terminasi yang 

terkait didalam semua lemari panel utama masuk. 

Contoh nya: Pengecekan pada seluruh kabel 

Gambar 3.2 : pengecekan pada seluruh kabel 

(Sumber: Ppt Heri Hartanto,2021) 
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b. Transformer Ir-Chrck 

Transformer IR-Check jenis perawatan di sisi sekunder trafo dan kesemua 

sambungan yang tersambung ke bus-bar dan juga ke terminasi. 

Contohnya: Pengecekan pada body trafo 

Gambar 3.3 : Body trafo 

(Sumber : Ppt Heri Hartanto,2021) 

 

c. PFC(kompensasi factor daya)IR-CHECK 

PFC(kompensasi factor daya) jenis perawatan pemeriksaan kesemua 

kapsitor,reaktor  dan semua terminasi. 

Contohnya: Pengecekan pada seluruh kapsitor 

Gambar 3.4: Pengecekan pada seluruh kapasitor 

(Sumber: Ppt Heri Hartanto,2021) 

 

 



 

24 
 

d. All Auxiliary Power Outlets Ir-Check 

All Auxiliary Power Outlets IR-Check jenis pemeriksaan kesemua outlet listrik  

seperti outlet porteble industri sub-PCC seperti yang di terapkan di ETP. 

Contoh nya: Pengecekan pada seluruh outlet lisrik 

Gambar 3.5 : Outlet listrik 

(Sumber : Ppt Heri Hartanto,2021) 

 

e. Plc/Dcs Ir-Check 

PLC/DCS IR-Check jenis perawatan  ke semua sakelar dan terminasi, sisir bus-

way dan jika memeriksa dibagian sisir bus-way harus berhati-hati karena ia sudah 

terprogram. 

Contohnya:Pengecekan pada seluruh bagian sisir bus-way yang sudah terprogram. 

 
Gambar 3.6 sisir bus-way 

(Sumber : Dokumentasi ,2021) 
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f. Ups Ir-Check 

UPS IR-Check jenis perawatan di bagian pemeriksaan ke semua 

sakelar,pemeriksaan baterai dan penghentian nya,pemeriksaan ke UPS serta kesemua 

exhaust fan. 

Contoh nya: Pemeriksaan pada seluruh sakelar dan UPS  

 
Gambar 3.7 sumber sakelar dan UPS 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

g. Lvd Ir-Check 

LVD IR-Check jenis perawatan di bagian bus-bar dan sambungan dri semua sisi 

masuk dan keluar pemutus dan kesemua breakers. 

Contoh nya: Pemeriksaan pada bagian pemutus dan semua sisi bus-bar. 

 
Gambar 3.8 : Bus-bar 

(Sumber : Ppt Heri Hartanto,2021) 
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3.5 Kelebihan dan Kekurangan IR-Check 

3.5.1 Kelebihan 

1.   Dapat mengatasi bahaya yang tersembunyi dan meningkatkan keandalan 

2.  Dapat mencari temuan masalah sebelumnya 

3. Mengurangi biaya perawatan dan kerugian produksi 

4. Mencegah terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya yang banyak 

5. Dapat memperpanjang masa pakai mesin  

6. Berkurang nya downtime(tingkat ketersediaan mesin yang maksimum) 

7. Mampu menyimpan hasil ke memory 

8. Dapat memgukur dari jarak jauh 

9. Dapat mengukur benda bergerak 

3.5.2 Kekurangan 

1. Perlu di cas atau di ganti karena batrei mudah lemah 

2. Harga yang mahal
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

 

4.1 Kesimpulan 

          Dalam melakukan ir-check dapat meminimlisir kan kerusakan pada seluruh alat 

atau mesin agar dengan mudah mengetahui jika terjadi sesuatu yang tidak di 

inginkan.dan juga untuk meningkatkan ketersediaan komponen mesin maka dilakukan 

perawatan untuk seluruh komponen .tujuan melakukan ir-check ini agar 

memperpanjang usia mesin atau alat agar mesin dalam keadan siap pakai sehingga 

tidak menganggu kelancaran proses produksi. 

 

 

 

4.2 Saran 

1. Sebaiknya jika ingin melakukan ir-check lakukan lah penjadwalan terlebih 

dahulu 

2. Jika melakukan proses ir-check lakukan lah cara terliti agar tidak terjadi nya 

kerusakan pada mesin 

3. Agar tetap memperhatikan keselamatan untuk pekerja, mengingat pekerjaan 

yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan pekerja terutama 

4. Lakukan perkerjaan sesuai yang proses sop yang sudah ada. 
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NILAI DARI PERUSAHAAN 
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LAMPIRAN II 

SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTEK (KP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN III 

LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP) 

Hari   : Senin 

Tanggal : 02 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 ●Pemeriksaan Berkas 

●Pembekalan K3 

●Pembekalan Mentor 

Head Departement 

Maintenance 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1  PT.Wilmar Nabati 

Indonesia 

Departement E & I 

Central    

 

 



Hari   : Selasa  

Tanggal : 03 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pemotongan kertas 

untuk penembakan PM 

Ir-Check 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Kertas untuk 

penandaan name tag 

panel yang akan di ir-

check 

 

 



Hari   : Rabu 

Tanggal : 04 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Penembakan PM Ir-

Check 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Penembakan Panel 

MCC/Incoming BD1 

 

 



Hari   : Kamis 

Tanggal : 05 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Traning dan 

Pengisisan gel silical 

trafo 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Pengisisan gel silical 

trafo 

 



Hari   : Jumat 

Tanggal : 06 Agustus 2021  

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Pengecekan pressure 

gauge 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Pengecekan pressure 

gauge apakah masih 

layak digunakan atau 

tidak 

 

 



Hari   : Sabtu 

Tanggal : 07 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Melakukan tugas yang 

diberikan mentor 

mereangkai rangkaian 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Merangkai rangkaian 

Dol 

 

 



 

Hari   : Senin 

Tanggal : 09 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengecek Sounding 

Meteran 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Mengecek 

sounding meteran 

apakah masih layak 

digunakan untuk 

mengecek minyak 

di tangki atau tidak 

 



Hari   : Selasa   

Tanggal : 10 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengoprasikan Mesin 

Laminating Untuk 

Calibration TAG 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Sebelum melakukan 

penempelan name tag 

di trafo,name tag nya 

harus di laminating 

agar name tag tidak 

rusak 

 

 



Hari   : Kamis 

Tanggal : 12 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Penembakan Panel 

 Ir-Check  

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Penembakan Panel Ir-

Check 

MCC/Incoming BD3 

di Bagian WBI 

 



Hari   : Jumat 

Tanggal : 13 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Penembakan Panel ir-

check  

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1   Penembakan Panel ir-

check MCC/Incoming 

BD4 dan BD2 

 



Hari   : Sabtu  

Tanggal : 14 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Penembakan Panel Ir-

Check  

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Penembakan Panel Ir-

Check 

MCC/Incoming BD1 

dan BD2 di bagian 

WBI 

 

 



Hari   : Kamis 

Tanggal : 19 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 PM→Preventive 

Maintenance Ir-Check 

Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1  PM→Preventive 

Maintenance Ir-

Check di bagian plc 

sisir bus-way 

 

 



Hari   : Selasa 

Tanggal : 24 Agustus 2021 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1 Mengecek alat RIA 452 Pembimbing 

lapangan 

 

 Catatan pembimbing lapangan  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1  Sebelum RIA 452 

diserahkn kebagian 

kontraktor wajib di 

cek kestabilan alat 

nya terlebih dahulu 
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