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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja praktek atau magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia 

kerja dimana mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama duduk dibangku perkuliahan. Magang meurpakan salah satu persyaratan 

kuliah yang memiliki bobot 3 sks dan juga syarat untuk membuat laporan akhir 

yang berpedoman pada hasil kegiatan magang tersebut. 

Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengaplikasikan 

ilmu-ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang 

pengimplementasikan dilakukan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dapat pula 

memupuk disiplin kerja dan profesionalisme dalam berkerja agar dapat mengenal 

dunia atau lingkungan kerja yang akan bermanfaat bagi mahasiswa setelah 

menyelesaikan perkuliahan. Selain itu, kegiatan magang ini juga penting untuk 

diikuti oleh mahasiswa mengikat kebutuhann saat ini bukan sekedar ilmu-ilmu 

yang bersifat toritis, melainkan juga diperlukan suatu kegiatan yang dapat 

menambah ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya pada saat perkuliahan. 

Proses perawatan memang sangat penting dalam hal faktor pendukung 

keberlangsungan dari jalannya suatu sistem produksi.Hal yang sama di berlakuan 

pada mesin mesin yang digunaka didalam suatu indusri kelapa sawit atau industri 

non kelapa sawit.sehingga jalan nya sistem pekerjaan yang ada di suatu 

perusahaan dapat seimbang dan meminimalisir kerugian serta memperpanjang 

usia pakai dari peralatan atau mesin yang digunakan di suatu perusahaan. 

Perawatan dan perbaikan juga berlakukan pada mesin Repple Miil yang 

digunakan di PT. Murini Samsam, dimana manajemen perawatan dan perbaikan 
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sudah di susun dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang 

berlaku. Sama halnya dengan perbaikan pada sebuah Mesin Repple Miil CB 

Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam dimana pada 

Repple Miil ini mengalami suatu malfunsi yaitu mengalami slip yang disebabkan 

karena kerusakan pada Rotor Bar dan juga Ripple Plate yang putus sehingga 

mengalami slip. 

1.2 Tujuan Magang 

Magang merupakan mata kulia wajib yang harus diikuti oleh setiap 

mahasiswa program D4 Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. 

Adapun tujuan dari kegiatan dari magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi mata kulia magang dan menyelesaikan salah satu syarat 

setudi jurusan teknik mesin. 

2. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga nantinya memiliki 

wawasan, keterampilan, dan pengetahuan serta motivas yang tinggi dalam 

menghadapi era globalisasidi masa yang akan datang. 

3. Dapat melatih mahasiswa untuk berbaur mensosialisasikan diri dengan 

lingkungan dunia kerja, serta dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan terkait dengan aplikasi dan ilmu teoritis dan juga 

dapat membandingkan antara pendekatan teori dengan praktek yang 

sebenarnya. 

1.3 Manfaat Magang 

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana 

mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang teleh di pelejari selama 

duduk dibangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara 

garis besar dari kegiatan magang adalah: 

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman di bidang teknik mesin 

dan juga di bidang listrik. 

2. Dapar mengetahui proses perawatan dan perbaikan mesin repple miil. 
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3. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang 

diperoleh dari bangku perkulihan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan ini: 

1. Peralatan apa saja yang digunakan dalam proses perbaikan Mesin Repple  

Miil CB Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam? 

2. Bagaimana cara dan proses perbaikan dari Mesin Repple Miil CB 

Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam? 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Pabrik Kelapa Sawit PT.Murini Samsam mulai beroprasi pada tanggal 05 

Mei 2000, tujuan PT. Murini Samsam ini yaitu memproduksi kelapa sawit 

menjadi minyak SPO. kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Murini Samsam terletak 

dikoordinat N: 01.06004 dan E: 10124045. Berdasarkan wilayah administrative 

PT Murini Samsam termasuk dalam wilayah Desa Pangkalan Libut, Kecamatan 

Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Akses menuju lokasi ditempuh 

melalui jalur darat, lokasi ini berjarak sekitar 17 km dari ibukota kecamatan dan 

360 km dari ibukota kabupaten serta 110 km dari ibu kota propinsi. 

Untuk Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit ini menggunakan lahan seluas 4350 

m2, adapun batasan antara kegiatan ini dengan unit lainnya yaitu; 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun kelapa sawit PT. Murini 

Samsam. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Kebun PT. Murini 

Samsam. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun kelapa sawit PT. Murini 

Samsam 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun kelapa sawit PT. Murini 

Samsam 

         PKS PT. Murini Sam Sam dalam kegiatan operasionalnya tetap berusaha 

untuk mengelola dan memperbaiki semua dampak negatif yang terjadi baik 

terhadap semua pekerja maupun lingkungan hidup. Komitmen tersebut diterapkan 

dalam sistem management keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan     

(SMK3L) yaitu Wilmar Sustainable Company ( WSC ). Di dalamnya 

mereferensikan peraturan – peraturan dan perundang – undangan yang berlaku,  

ISO, OHSAS, RSPO, ISPO dan lain – lain. Dan untuk saat ini PKS PT. Murini 
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Sam Sam dalam keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dalam perusahaan 

yang berpredikat terbaik di kabupaten Bengkalis, sedangkan dalam pengelolaan 

lingkungan PROPER kabupaten PKS PT. Murini Sam Sam mendapatkan 

peringkat BIRU selain itu PKS PT. Murini Samsam juga mengikuti sertifikasi 

RSPO dan ISPO yang sampai saat ini PKS Murini Samsam memperoleh sertifikat 

RSPO. Kedepannya perusahaan akan terus meningkatkan upaya – upaya tersebut. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan PT. Murini Samsam 

1. Visi perusahaan PT. Murini samsam 

Menjadi perusahaan terbaik, dikagumi, diakui, dan bertaraf internasional 

dalam bidang perkebunan kelapa sawit. 

2. Misi perusahaan PT. Murini samsam 

Mengelola pusaha perkebunan kelepa sawit dan industri pengolahan 

miyak sawit lestari dengan mengutamakan mutu dan kelestarian 

lingkungan melalui doktrin “good corporate governance” demi menjamin 

kepentingan seluruh “stakeholders” perusahaan. 

2.3 ETOS KERJA 

1. Disiplin 

2. Bekerja keras 

3. Jujur 

4. Kreatif 

5. Berfikir positif 

6. Bertindak cepat dan tepat  
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2.4 Struktus Organisasi Perusahaan PT. Murini Smsam 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Perusahaan  
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2.5 Ruang Lingkup Perusahaan 

Perusahaan PT. Murini Sam Sam  merupakan salah satu   perusahaan  

swasta  nasional yang melakukan kegiatan usaha   pengolahan  kelapa sawit 

(TBS) menjadi minyak Crude Palm Oil (CPO)  dan Palm Kernel (PK) . Secara 

administratif lokasi PKS PT. Murini Sam Sam  berada   di Desa Pangkalan Libut 

Kec. Pinggir Kab.Bengkalis.  

Pada saat ini PKS PT. Murini Sam Sam  sudah dalam   proses kegiatan 

produksi, dimana sedikit banyaknya   terjadi   dampak   negatif   terhadap 

lingkungan seperti penurunan kuantitas/kualitas air, penurunan kualitas udara, dan 

konflik sosial. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, maka dilaksanakan 

UKL dan UPL sesuai dengan dokumen yang telah disetujui oleh instansi terkait. 
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BAB III 

TUGAS KHUSUS/TOPIK LAPORAN 

3.1      Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek di PT. MURINI 

SAMSAM umumnya penulis melakukan perkerjaan yang berkonsentrasi pada 

perbaikan peralatan ataupun  mesin lebih tepatnya melakukan kegiatan 

maintenance dan listerik. 

3.2       Target Yang Diharapkan 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangakat lah ketat, baik dibidang 

perdangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan soft 

skil yang dimiliki. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menegakkan disiplin saat masuk kerja. 

2. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai yang diinginkan. 

3. Mengetahui macam-macam peralatan atau mesin yang ada di PT. 

Murini Samsam. 

4. Mengetahui cara perawatan dan perbaikan peralatan operasi 

pembongkaran yang rusak. 

5. Mengetahui proses perbaikan Mesin Repple Miil CB Modipalm 

(Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam. 

3.3      Perangkat Yang Digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja, mahasiswa dituntut 

langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area perbaikan dan perawatan. 

Bertujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibekali dari politeknik negeri 

bengkalis dan sekaligus membantu pekerjaan karyawan. Dalam hal ini mahasiswa 

selama melakukan pekerjaan perbaikan dan perawatan di perusahaan banyak 

menggunakan peralatan pembantu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan 
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yang diberikan. Diantara perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

alat pengaman (safety tool), kunci pas (sepana), tang kombinasi, tang potong, tang 

tip, tang multifungsi, obeng, kuas, palu, gerinda duduk, gerinda, kunci L, pahat, 

kunci inggeris, kunci ring, pengaris baja, gunting kertas, gunting kabel, multi 

tester, digital, komperessor, trapo las, las karbit, dial indicator, jangka sorong, 

pispot. 

3.4      Data-Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan benar penulisan menggunakan 

metode pengumpulan data melalui berbagai cara diantaranya sebagai berikut : 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap pekerjaan praktek di lapangan maupun dengan 

memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

2. Interviu  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada 

diruang lingkup perusahaan. 

3. Studi perusahaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literature-literature yang berhubungan 

denganproses dan cara kerja, juga catatan yang didapatkan di nbangku 

kuliah. 

3.5      Dokumen Dan File Yang Dihasilkan  

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Murini Samsam 

tersebut, tidak semua dokumen-dokumen ataupun file-file bisa diambil, 

karenalama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Murini Samsam tersebut, 

tidak semua dokumen-dokumen ataupun file-file bisa diambil, karena banyak dari 

dokumen atau file itu meupakan rahasia perusahaan. Dan perusahaan tersebut 

tidak memberi izin kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek di 
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perusahaan tersebut mengambil suatu file atau dokumen yang dianggap rahasia. 

perusyang dianggap rahasia. Perusahaan hanya memberi beberapa dokemen 

atahaan hanya memberi beberapa dokemen atau file serta hanya menunjukkan 

beberapa gambaran saja.  

3.6      Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas kerja 

praktek ini ialah kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja 

praktek mulai dari segi bahasa, tata tulis, paragraph, dan lampiran yang diperlukan 

dalam pembuatannya.  

3.7      Hal - Hal Yang Diangap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang dianggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan kerja praktek. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk menyusun laporan 

dari buku atau melalui media elektronik. 

4. Lembar pengesahan dari per pengesahan dari perusahaan terkait sebagai 

bukti bahwa laporan kerja praktek telah selesai. 
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3.8     LAPORAN AGENDA PEKERJAAN HARIAN  

Secara teperinci kegiatan pekerjaan yang telah penulis lakukan selama 

melakukan kerja praktek (KP) dapat di lihat sebagai berikut: 

 

Tanggal 05 Juli s/d 31 Agustus 2021 

 

 

NO 

 

HARI/TANGGAL 

 

PEKERJAAN 

 

LOKASI 

 

 

 

1 

 

 

Senin/ 5 juli 2021 

- Pengenalan supervisor bagian mekanik  

- Ikut dalam penggantian bearing gear box elektro 

motor , penggantian dilakukan karena bearing 

pada gear box pecah. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 

 

 
 

2 

 

 
Selasa/ 6 juli 2021 

- Melakukan penggantian kabel tiang lampu . 

- Melakukan penggantian lampu penerangan di 

bagian kernel. 

- menggulung kawat email untuk penggantian 
kawat pada elektro motor. 

 

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 
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Rabu/ 7 juli2021 

- melakukan penggantian penerangan lampu di 

bagian kernel. 

- melakukan penggulungan kawat email 

elektro motor . 

- membantu pemasangan kawat email pada 
elektro motor. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis/ 8 juli 2021 

- melakukan penggantian penerangan lampu di 

bagian kernel. 
- melakukan penggulungan kawat email 

elektro motor . 

- membantu pemasangan kawat email pada 
elektro motor. 

 

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 
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jumat/ 9 juli 2021 

- Melakukan penggantian lampu penerangan di 

bagian atas kernel 

- Ikut dalam pengecekan MCCB di pane 

bagian limbah 

- ikut dalam pelepasan MCCB di panel tanki 

air 

- melakukan penggantian dan pemasangan MCCB 
di panel limba 

 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Senin/ 12 juli 2021 

- Ikut dalam pengecekan dan perbaikan 

CCTV. 

- melakukan pengecekean elektro motor di pintu 

gerbang . 

- Ikut dalam pengecekan elektro motor  

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Selasa/ 13 juli 2021 

- Ikut dalam  penggantian pipa steam  Workshop 

PT.Murini 
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 Samsam 
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Rabu / 14 juli 2021 

- Ikut dalam pengelasan pada penutup 

vkap belting yang patah. 

- ikut dalam pengelasan pada pipa drai kerner yang 

bocor. 

-Ikut melakukan dalam pengecekan pada 

mecin repple miil karena rotor box yang 

lengket 

-melakukan perbaikan pada mesin repple miil  

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis / 15 juli2021 - Ikut dalam melakukan pengeceken belting. 

- melakukan pengelasan pada pipa pen cangkag. 

- melakukan dalam perbaikan mesin ripple mill 

yang lengket 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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jumat/ 16 juli 2021 - Ikut dalam pengelasan pipa hidro siklon yang 
bocor. 

- melakukan penggantian belting padamesin repple 

miil. 

-  Ikut melakukan dalam pengelasan Rotor bar 

mesin repple miil yang patah. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Senin/ 19 juli 2021 - Ikut dalam peerbaikan panel remot hidrilit 

pseterilizer 

-Ikut dalam pengeceken CCTV di bagian pos 

sappam. 

-Ikut dalam pengecekan N oda generator. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Rabu/21 juli 2021 -Ikut melakukan dalam pengecekan N ODA 

-melakukan pelepasan N ODA 

-melakuan penggantian lampu penerangan di 

bagian perumahan 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis /22 juli 2021 -  Melakukan penggulungan kawat email elektro 

motor. 

-  Melakukan pemasangan kawat email pada 

elektro motor. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Jumat/ 23 juli 2021 -  Melakukan pembongkaran gear box elektro 

motor untuk penggantian bearing. 

-  Melakukan penggantian bearing pada as cran 

pengangkat lori. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Senin/ 26 juli2021 -Ikut dalam pengecekan belting pada mesin     

bubut. 

-melakukan pemotongan plat besi untuk kap belting 

elektro motor. 

-melakukan pengelasan dalam perakitan kap 

belting elektro motor. 

 

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 

 

 

 

Selasa/27 juli 2021 -melakuakn dalam pemasangan kap belting 

elektro motor. 

-melakukan dalam penggantian lampu penerangan 

 

 

Workshop 



 

13 
 

 

16 
di transfer keri. 

-melakukan dalam pembongkaran pompa air. 

PT.Murini 

Samsam 

 

 
17 

Rabu /28 juli 2021 -Melanjutkan pembongkaran pompa air.  

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 

 

NO 

 

HARI/TANGGAL 

 

PEKERJAAN 

 

LOKASI 
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Kamis/29 juli 2021 -Melakukan pembokaran  pompa kew pump size 

80  untuk penggantian seal yang bocor. 

-Ikut dalam pengecekan conveyor solid. 

-ikut dalam pengelasan pembuatan papan plang. 

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 
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jumat/30 juli 2021 -Melakukan perbaikan tapak penyambungan 

conveyor solid yang patah. 

-Ikut dalam pengantian seal hidrolit statik 

kren dan perakitan hidrolit kren. 

-melakukan pemasangan hidrolit kren. 

-melakkan pembongkaran pompa air karena 

seal yang bocor. 

-Melakukan penambalan pada as kaps stan yang 

haus. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Senin/ 2 Agustus 

2021 
-Melakukan penggulungan kawat email 

-Melakukan pemotongan prespan plastik dan 

prespan kertas. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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selasa/ 3 
Agustus2021 

-Membantu melepas elektro motor dari gear 

box,karena pasak yang haus di konveyor abu 

boiler. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan 

elektro motor yang terabakar. 

-melekukan pembongkaran body stator elektro 

motor. 

 
 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Rabu/4Agustus2021 -Melakukan pemasangan kembali elektro 

motor ke gear box,compeyor abu boiler. 

-membantu melakukan pemasangan kawat 

email ke alur karen. 

-Ikut melakukan penggantian over lut pompa sumur 

bor. 

-melakukan pemasangan elektro motor ke 

gear box. 

-melakukan pengecekan kabel yang konsleting di 

perumahan. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis/5Agustus2021 -Ikut dalam pemasangan baut tapak elektro motor 

yang patah pada kren lori. 

-melakukan penggulungan kawat email 

elektro motor. 

-melakukan pemasangan kawat email ke alur karen 

 

Workshop 
PT.Murini 

Samsam 
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elektro motor. 
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Senin/9 Agustus 

2021 
-Melakukan pelepasan proket pada kren lori. 

-melakukan pengelasan pada badan lori. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 

 

NO 

 

HARI/TANGGAL 

 

PEKERJAAN 

 

LOKASI 

26 Selasa/ 10 Agustus 

2021 
-Melakukan pelepasan blok bising 

dan penggantian busing. 

-Melakuan pemotong badan lori yang pecah 

menggunakan belender. 

-Ikut dalam pemotongan plat besi untuk 

penambalan badan lori yang pecah. 

-Melakukan pemotongan besi menggunakan 

belender. 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Rabu/11 Agustus 

2021 

-Melakukan penanggalan dan pemasangan elektro 

motor pada penyaringan miyak CPO. 
Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis 12 Agustus 

2021 

-Melakukan pemasangan dan pengelasan pada 

ring roli yang patah. 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 

 
 

29 

Jumaat 13 Agustus 
2021 

-Ikut dalam pelepasan kap stan menggunakan las 

karbit. 

-Melakukan pembongkaran dan pelepasan elektro 

motor pada penyaringan miyak CPO. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan elektro 

motor. 

 
Workshop 

PT.Murini 

Samsam 

 

 

30 

Senin 16 Agustus 

2021 

-Melakukan perbaikan pada kepala las karbit 

yang tersumbat. 

-melakukan pemotongan plat besi di dalam 

seterilizer. 

-melakukan pemasangan kawat email pada alur 

karen elektro motor. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Rabu 18 Agustus 

2021 

-Ikut dalam penyambungan pipa 

tiang penyangga kabel listrik. 

-melakukan pemasangan tiang penyangga kabel 

listrik. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis 19 Agustus 

2021 

-melakukan pemasangan elektro motor ke 

gear box elektro motor. 

-melakukan pemasangan kawat email pada alur 

karen elektro motor. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Jumat 20 agustus 

2021 

-Melakukan pemasangan kawat email pada 

alur karen elektro motor. 

-melakukan pembongkaran dan pelepasan elektro 

motor pada penapisan minyak CPO. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan 

 



 

15 
 

elektro motor horizontal. 
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Rabu 25 Agustus 

2021 

-melakukan pemotongan palt besi untuk 

penambal siklun diskoner. 

-Ikut dalam pengelasan siklun diskoner karene 

adanya kebocoran. 

-Ikut dalam pengelasan talang lut elevator 

karena adanya kebocoran. 

-Melakukan pengelasan pada paket loader yang 

koyak.  

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Kamis 26  Agustus 
2021 

-Ikut dalam pemotongan plat besi untuk 

pembuatan papan plang temuan Audit 70X45. 

-Melekuken pengelesan pada pembuatan 

papan plang temuan Audit 70x45. 

-melekukan penggantian tabung oksigen yang 

sudah habis dengan yang baru pada las karbit. 

-Ikut dalam pembersihan besi L dari sambungan 

yang sudah berkarat. 

 
Workshop 

PT.Murini 

Samsam 
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Jumat 27 Agustus 

2021 
-Melakukan penggantian dan pemasangan  rotor 

bar yang patah pada mesin repple miil  pada 

mesin. repple miil (2). 

-Melakukan penggantian dan pemasangan rotor 

bar yang patah pada mesin repple miil (3). 

-Melakukan perbaikan kabel yang konslet 

(terbakar) di boiler. 

-Melakukan pemotongan rantai besi menggunakan 

las karbir. 

 

Workshop 

PT.Murini 

Samsam 

 

Tabel 3.1 ( Agenda Kegiatan Kerja Praktek ) 
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BAB IV 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK 

 

4.1 Pengertian Mesin Repple Miil 

Mesin Ripple Miil adalah mesin pabrik kelapa sawit yang digunakan pada 

pabrik kelapa sawit untuk proses pengolahan kelapa sawit. Fungsi mesin repple 

miil digunakan  untuk memecahkan nut atau pemisah cangkang dari inti biji 

sawit dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Ripple miil sendiri tardapat rotor 

bagian yang berputar pada ripple plate bagian yang diam, gigi masuk diantara 

rotor dan ripple plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang 

dari inti. 

Biji dari nut silo masuk ke ripple mill untuk dipecah sehingga inti terpisah 

dari cangkang. Biji yang masuk melalui rotor akan mengalami gaya sentritugal 

(menjahui pusat putaran) sehingga biji keluar dari rotor dan terbanting dengan 

kuat yang menyebabkan cangkang pecah. Cangkkang dan inti yang sudah 

terpisah diangakt oleh craced mixture coveyor lalu craced  mixture dan diolah 

untuk proses berikutnya untuk mendapatkan inti kelapa sawit.  

4.2 Komponen Mesin Ripple Mill  

Komponen utama  mesin ripple mill terdiri dari beberapa bagian yaitu 

a. Bagian yang tidak begerak  

1. Ripple plate  

Ripple plate disebut dengan dinding pemecah biji. Biji yang dibawa 

berputar oleh rotor akan terlempar mengalami tekanan ke dinding ini 

sehingga mengakibatkan biji terpecah. Ripple plate dibuat bergerigi pada 

dinding untuk menciptakan tekanan yang terjadi pada biji. 

2.  Ripple side  

Ripple side adalah penutup ripple mill agar biji yang masuk kedalam 

ripple mill keluar sebelum terjadi pemecah. 
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b. Bagian yang begerak 

1.  poros  

berfungsi sebagi dudukkan rotor rut yang digunakan sebagai penjepit 

bijik kelapa sawit antara rotor dan ripple plate. 

2.  Rotor bar 

Rotor bar adalah poros pejal yang berbentuk di sekeliling rotor yang 

digunakan tempat bijik sawit yang masuk ke ripple mill. Selanjutnya 

rotor membawa biji berputar bersama putaran rotor untuk pecah. 

3. Piringan  

Piringan adalah salah satu komponen rotor yang digunakan sebagai 

kedudukan dari rotor bar. Piringan digunakan sebagai rotor bar agar 

tetap pada posisinya. 

4. Spacer ring 

Spacer ring digunakan sebagai kopling antara as dengan piringan 

sehingga piringan berputar bersamaan dengan putaran rotor as.  

5. Pulley 

Pulley adalah suatu alat yang terpasang pada poros sebagai kedudukan 

vanbel 

6. Baut dan mur 

Baut dan mur merupakan alat pengikat yang sangat penting pada 

bagian rotor. Baut dan mur memiliki fungsi sebagai pengikat antar 

apacer dengan piringan  

7. Bantalan  

Bantalan pada ripple mill digunakan untuk menumpu rotor as 

terbeban, gaya yang diakibatkan oleh rotor as hanya mengakibatkan 

gaya radial sehingga bantalan yang ada hanya bantalan radial 

berjumlah dua (2) pada dua sisi penumpu rotor as.  

8. Steel rod   

Steel rod bebrbentuk seperti batangan besi yang bulat berdeameter 

25,3 mm serta panjang 59 mm sebanyak 48 buah. 
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4.3 Sistem Pendukung Di Mesin Ripple Miil 

Sistem yang ada pada mesin ripple miil terdapat satu jenis sitem yang 

membantu dalam proses berlangsungnya pegoperasian mesin ripple miil yang 

terdiri dari:  

1. Sistem pelumas  

Sistem pelumas bertujuan untuk memberikan lapisan dinding pada 

bantalan sehingga mencegahnya terjadinya kontak langsung pada 

komponen yang bergesakan. 

  4.4 Perkerjaan Pembongkaran Mesin Repple Miil 

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam proses perbaikan mesin Ripple 

Miil biji kelapa sawit  PT Murini Samsam, yaitu sebagai berikut:  

1. Mempersiapkan semua peralatan yang nantinya akan digunakan dalam 

proses pembongkaran mesin ripple miil yang mengalami masalah. 

2. Melakukan pengguncian pada tabung nut silo yang berfungsi  agar bijik 

tidak masuk ke dalam mesin ripple mill saat pembongkaran.  

3. Melakukan pelepasan penutup ripple miil penghubung antara dudukan  

tabung nut silo  

Gambar 4.1 (proses pelepasan penutup ripple miil) 

PT.Murini Samsam 
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4. Melakukan pelepasan baut penghubung antara ripple plate dengan 

kesatuan ripple side,  Dan kemudian menurunkan  ripple plate dengan 

mengunakan kotrek, Ripple plate dilepas dari kesatuan bantalan  

bertujuan agar proses perbaikan lebih efektif dan lebih mudah.  

 

Gambar  4.2 ( proses pelepasan ripple plate) 

Pt. Murini Samsam 

5. Melakukan pelepasan rotor dari  ripple plate mengunakan palu. Dengan 

jumlah besi rotor 17 batang 

 

Gambar 4.3 ( proses pembongkaran rotor) 

PT.Murini Samsam 
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4.5  Proses Perakitan dan Pemasangan Mesin Repple Mill  

Dalam prakteknya, mesin ripple mill yang mengalami slip dan 

diperbaiki dengan cara, mengganti rotor bengkok dan rotor yang patah. 

1. Melakukan pemasangan rotor ke ripple plate, ripple plate berfungsi untuk 

penahan biji kelapa sawit agar biji kelapa sawit tersebut terjepit diantara 

ripple plate dan rotor bar 

 

Gambar 4.4 ( proses pemasagnag rotor) 

PT. Murini Samsam 

2. Melakukan pengangkatan ripple plate dengan menggunakan kotrek untuk 

memudahkan pemasangan ripple plate di dudukan ripple side dan 

pemasangan baut penghubung antara ripple plate dengan ripple side. 

 

Gambar 4.5 (proses pemasaggan ripple plate) 

PT.Murini Samsam 
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3. Melakukan pemasangan  penutup ripple miil dan selesai. 

 

Gambar 4.6 ( pemasangan penutup ripple miil) 

PT. Murini Samsam  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah mengadakan berbagai pengamatan dan ikut terlibat langsung 

dalam kegiatan perbaikan Mesin Ripple Miil CB Modipalm pemecah biji kelapa 

sawit Nut Ckacker di PT. Murini Samsam. Maka sebagai penulis dapat di ambil 

kesimpulan:  

1. PT.Murini Samsam memiliki manajemen perbaikan dan perawatan 

peralatan operasi pembongkaran yang baik, profesional dan terstruktur 

rapi. 

2. Permasalahan mesin riplle mill disebabkan  kerusakan rotor yang 

bengkok dan  mengakibatkan patah. 

3. Permasalahan yang di alami oleh mesin ripple miil sudah dapat di atasi 

oleh tim mentenen yang profesional dalam kurun waktu 1 hari. 

5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan pemeriksaan pemeliharaan sebelum mesin ripple miil 

di operasikan, sehingga terhindar kerusakan yang menimbulkan slip. 

Adapun hal yang harus di perhatikan pada mesin ripple miil yaitu pada 

rotor bar, ripple plate, bering, yang  terdapat  pada mesin ripple mill.  
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Lampiran 1 Penilaian dari perusahaan 
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Lampiran 2 Surat Keterangan 
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Lampiran 3 Daftar Hadir Seminar 
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KEGIATAN HARIAN KERJA 

PRAKTEK (KP) 

 

HARI : SENIN 

TANGGAL : 5 JULI 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Pengenalan supervisor bagian mekanik 

-Ikut dalam penggantian bearing gear box elektro motor 

dan perakitan gear bok elektro motor , penggantian 

dilakukan karena bearing pada as gear box pecah. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 
MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian bering gear bok yang 

pecah 

2   
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HARI : SELASA 

TANGGAL : 6  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 -Ikut dalam penggantian kabel tiang lampu . 

-Ikut dalam penggantian lampu penerangan di bagian kernel. 

-menggulung kawat email untuk penggantian kawat 
pada elektro motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 

MAINTANANCE 

BAGIAN 

ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 
 

 

2 

 

Perbaikan lampu dan merapikan 
kabel 
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HARI : RABU 

TANGGAL  : 7 JULI 2021 

 

O URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -melakukan penggantian penerangan lampu di bagian kernel. 

-melakukan penggulungan kawat email elektro 

motor . 

-membantu pemasangan kawat email pada elektro motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 

MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian lampu Pju cobra sont 

dengan lampu LED 

2 

 

Pemasangan kawat email 
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HARI : KAMIS 

TANGGAL : 8  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam perbaikan lampu penerangan di pengepresan 

.- Melakuakan penggulungan kawat email elektro 

motor. 

-melakuakan perakitan elektro motor yang sudah siap di 

gulung. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 

MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggulungan kawat email 

2 

 

Perakitan elektro motor 
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HARI : JUMAT 

TANGGAL : 9  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan penggantian lampu penerangan di bagian atas 

kernel 

-Ikut dalam pengecekan MCCB di pane bagian limbah 

-ikut dalam pelepasan MCCB di panel tanki air 

-melakukan penggantian dan pemasangan MCCB di panel 

limba 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 

 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pengecekan MCCB 

2 

 

Pemasangan MCCB 
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HARI : SENIN 

TANGGAL : 12  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pengecekan dan perbaikan CCTV. 

-melakukan pengecekean elektro motor di pintu gerbang . 

-Ikut dalam pengecekan elektro motor  

 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pengecekan keseluruhan CCTV 

2 

 

Pengecekan koneksi terminal 

elekto motor 
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HARI : SELASA 

TANGGAL : 13  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam penggantian pipa steam SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian pipa steam 

2 

 

Penggantian pipa steam 
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HARI : RABU 

TANGGAL : 14  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. - Ikut dalam pengelasan pada penutup vkap belting 

yang patah. 

- ikut dalam pengelasan pada pipa drai kerner yang bocor. 

-Ikut melakukan dalam pengecekan pada mecin 

repple miil (2) karena rotor box yang lengket 

-melakukan perbaikan pada mesin repple miil (1) 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Perbaikan kap belting 

2 

 

Penambalan pipa drai kernel 
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HARI : KAMIS 

TANGGAL : 15  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam melakukan pengeceken belting. 

-melakukan pengelasan pada pipa pen cangkag. 

-melakukan dalam perbaikan mesin ripple mill (2) yang 

lengket. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penambalan pipa pen canggkang 

2 

 

Perbaikan mesin repple miil (3) 
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HARI : JUMAT 

TANGGAL : 16  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pengelasan pipa hidro siklon yang bocor. 

-melakukan penggantian belting padamesin repple miil. 

-Ikut melakukan dalam pengelasan Rotor bar mesin repple 

miil (3) yang patah. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penambalan pipa hidro siklon 

2 

 

Perbaikan rotor bar 



 

38 
 

HARI : SENIN 

TANGGAL : 19  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -  

-Ikut dalam peerbaikan panel remot hidrilit pseterilizer 

-Ikut dalam pengeceken CCTV di bagian pos sappam. 

-Ikut dalam pengecekan N oda generator. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pengukuran diamete kawat email 

dan  pembonkaran kawat email 

2 

 

Pengecekan CCTV 
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HARI : RABU 

TANGGAL : 21  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut melakukan dalam pengecekan N ODA 

-melakukan pelepasan N ODA 

-melakuan penggantian lampu penerangan di bagian 

perumahan 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

pelepasan N ODA 

2 

 

Penggantian lampu 
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HARI : KAMIS 

TANGGAL : 22  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan penggulungan kawat emil elektro motor. 

-Melakukan pemasangan kawat email pada elektro motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggulungan kawat email 

2 

 

Pemasangan kawat email 
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HARI : JUMAT 

TANGGAL : 23  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pembongkaran gear box untuk penggantian 

bearing. 

-Melakukan penggantian bearing duduk pada kren pengangkat 

lori. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian bering  

2 

 

Penggantian bering duduk 
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HARI : SENIN 

TANGGAL : 26  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pengecekan belting pada mesin bubut. 

-melakukan pemotongan plat besi untuk kap belting elektro 

motor. 

-melakukan pengelasan dalam perakitan kap belting elektro 

motor. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pengecekan belting 

2 

 

Pembuatan kap penutup belting 



 

43 
 

HARI : SELASA 

TANGGAL : 27  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -melakuakn dalam pemasangan kap belting elektro motor. 

-melakukan dalam penggantian lampu penerangan di transfer 

keri. 

-melakukan dalam pembongkaran pompa air. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemasangan kap belting 

2 

 

Pembongkaran pompa air 



 

44 
 

HARI : RABU 

TANGGAL : 28  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melanjutkan pembongkaran pompa air.  SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pembongkaran pompa air 

2 

 

Pembongkaran pompa air 



 

45 
 

HARI : KAMIS 

TANGGAL : 29  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pembokaran  pompa kew pump size 80  untuk 

penggantian seal yang bocor. 

-Ikut dalam pengecekan conveyor solid. 

-ikut dalam pengelasan pembuatan papan plang. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian seal 

2 

 

Pembuatan papan plang 



 

46 
 

HARI : JUMAT 

TANGGAL : 30  JULI  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan perbaikan tapak penyambungan conveyor 

solid yang patah. 

-Ikut dalam pengantian seal hidrolit statik kren dan 

perakitan hidrolit kren. 

-melakukan pemasangan hidrolit kren. 

-melakkan pembongkaran pompa air karena seal yang 

bocor. 

-Melakukan penambalan pada as kaps stan yang haus. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Perbaikan komveyor solit 

2 

 

Pemasangan hidrolit 



 

47 
 

HARI : SENIN  

TANGGAL : 2 AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan penggulungan kawat email 

-Melakukan pemotongan prespan plastik dan prespan kertas. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Menggulung kawat email 

2 

 

Pemotongan fresfan 



 

48 
 

HARI : SELASA 

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Membantu melepas elektro motor dari gear box,karena 

pasak yang haus di konveyor abu boiler. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan elektro 

motor yang terabakar. 

-melekukan pembongkaran body stator elektro motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pelepasan elektro motor dari gear 

box 

2 

 

Perakitan elekto motor 



 

49 
 

HARI : RABU  

TANGGAL : 4 AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pemasangan kembali elektro motor ke 

gear box,compeyor abu boiler. 

-membantu melakukan pemasangan kawat email ke alur 

karen. 

-Ikut melakukan penggantian over lut pompa sumur bor. 

-melakukan pemasangan elektro motor ke gear box. 

-melakukan pengecekan kabel yang konsleting di perumahan. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemasangan elekto motor ke gear 

box 

2 

 

Penggantian over lut  



 

50 
 

HARI : KAMIS 

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pemasangan baut tapak elektro motor yang patah 

pada kren lori. 

-melakukan penggulungan kawat email elektro 

motor. 

-melakukan pemasangan kawat email ke alur karen elektro 

motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantaian baut tapak elektro 

motor 

2 

 

Pemasangan kawat email 



 

51 
 

HARI : SENIN  

TANGGAL : 9  AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pelepasan proket pada kren lori. 

-melakukan pengelasan pada badan lori. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penambalan proket kren lori 

2 

 

Pengelasan badan lori 



 

52 
 

HARI : SELASA 

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pelepasan blok bising dan 

penggantian busing. 

-Melakuan pemotong badan lori yang pecah 

menggunakan belender. 

-Ikut dalam pemotongan plat besi untuk penambalan 

badan lori yang pecah. 

-Melakukan pemotongan besi menggunakan belender. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian blok busing pada as 

rel roli 

2 

 

Pemotongan plat besi 



 

53 
 

HARI : RABU  

TANGGAL : 11 AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan penanggalan dan pemasangan elektro motor pada 

penyaringan miyak CPO. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 

MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penanggalan elekto motor yang 

sudah rusak dan pemasangan 

kembali  elektro motor yang sudah 

di uji  

2 

 

Penanggalan elektro motor yang 

sudah rusak dan pemasangan 

elektro motor yang sudah di uji 



 

54 
 

HARI : KAMIS 

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pemasangan dan pengelasan pada ring roli yang 

patah. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemotongan ring lori 

2 

 

Perbaikan ring lori yang patah 



 

55 
 

HARI : JUMAT 

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pelepasan kap stan menggunakan las karbit. 

-Melakukan pembongkaran dan pelepasan elektro motor pada 

penyaringan miyak CPO. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan elektro motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penanggalan elekro motor yang 

sudah rusak 

2 

 

Pembongkaran elektro motor  



 

56 
 

HARI : SENIN  

TANGGAL : 16  AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan perbaikan pada kepala las karbit yang 

tersumbat. 

-melakukan pemotongan plat besi di dalam seterilizer. 

-melakukan pemasangan kawat email pada alur karen elektro 

motor. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemotongan palat besi  

2 

 

Pemasangan kawat email 



 

57 
 

HARI : RABU  

TANGGAL : 18  AGUSTUS  2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam penyambungan pipa tiang penyangga 

kabel listrik. 

-melakukan pemasangan tiang penyangga kabel listrik. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penyambungan besi tiang 

penyangga kabel 

2 

 

Pemasangan besi tiang penyangga 

kabel 



 

58 
 

HARI : KAMIS 

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -melakukan pemasangan elektro motor ke gear box 

elektro motor. 

-melakukan pemasangan kawat email pada alur karen elektro 

motor. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemasangan elekto motor ke gear 

box 

2 

 

Pemasangan kawat email 



 

59 
 

HARI : JUMAT 

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan pemasangan kawat email pada alur karen 

elektro motor. 

-melakukan pembongkaran dan pelepasan elektro motor pada 

penapisan minyak CPO. 

-melakukan pembongkaran dan perakitan elektro motor 

horizontal. 

LILIK PRAHARIANTO 

(ASISTEN 
MAINTANANCE 

BAGIAN ELEKTRICAL) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemasangan kawat email 

2 

 

Penanggalan elektro motor yang 

sudah rusak 



 

60 
 

HARI : RABU 

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -melakukan pemotongan palt besi untuk penambal siklun 

diskoner. 

-Ikut dalam pengelasan siklun diskoner karene adanya 

kebocoran. 

-Ikut dalam pengelasan talang lut elevator karena 

adanya kebocoran. 

-Melakukan pengelasan pada paket loader yang koyak. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penambalan tabung siklun 

diskoner 

2 

 

Penambalan talang lut elevator 



 

61 
 

HARI : KAMIS 

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Ikut dalam pemotongan plat besi untuk pembuatan papan 

plang temuan Audit 70X45. 

-Melekuken pengelesan pada pembuatan papan plang 

temuan Audit 70x45. 

-melekukan penggantian tabung oksigen yang sudah habis 

dengan yang baru pada las karbit. 

-Ikut dalam pembersihan besi L dari sambungan yang sudah 

berkarat. 

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Pemotongan plat besi  

2 

 

Pengelasan papan plang 



 

62 
 

HARI : JUMAT 

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021 

 

 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. -Melakukan penggantian dan pemasangan  rotor bar yang 

patah pada mesin repple miil  pada mesin. repple miil (2). 

-Melakukan penggantian dan pemasangan rotor bar yang 

patah pada mesin repple miil (3). 

-Melakukan perbaikan kabel yang konslet (terbakar) di boiler. 

-Melakukan pemotongan rantai besi menggunakan las karbir.  

SUPIR SARAGIH 

(SUPERVISOR 

MAINTANANCE) 

 
 Catatan Pembimbing Industri  

 

 

No Gambar Kerja Keterangan 

1 

 

Penggantian repple plate  

2 

 

Penggantian repple plate 
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