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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kebesaran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

kuasa-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktek (KP) di  PT. 

Sumber Sawit Makmur (SSM), sebagai mana yang telah direncanakan. 

Kerja praktek (KP) ini merupakan salah satu program Politeknik Negeri 

Bengkalis khususnya Jurusan Teknik Mesin, yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

dunia kerja serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam 

menunjang ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.  

Laporan ini diharapkan dapat menambah kreatifitas dan pengetahuan yang 

baik dan buruk bagi penulis maupun bagi pembaca laporan ini.  

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam melaksanakan kerja praktek (KP) sampai tersusunnya 

laporan ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada :   

1. Bapak Jhony Custer, ST., MT, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Bapak Ibnu Hajar, ST., MT, Ketua Jurusan Teknik Mesin.  

3. Bapak Bambang Dwi Haripriadi, ST,. MT, Ketua Prodi D4 Teknik Mesin 

Produksi dan Perawatan   

4. Bapak Razali ST., MT, Dosen Pembimbing KP.  

5. Bapak-bapak Dosen Jurusan Teknik Mesin.  

6. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis, baik itu 

secara moril maupun materil serta do’anya.  

7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, yang selalu menyertai 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini.    
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dan kepada pihak PT. SUMBER SAWIT MAKMUR (SSM), tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :   

1. Bapak Teguh Wasito. selaku Manajer PT SUMBER SAWIT MAKMUR 

(SSM) 

2. Bapak Suwarto selaku Asisten Pengolahan PT SUMBER SAWIT MAKMUR 

(SSM). 

3. Bapak Muslim selaku Administrasi Pengolahan  

4. Bapak Muhamad Kumar Selaku Asisten Teknik PT SUMBER SAWIT 

MAKMUR (SSM ). 

5. Bapak Zulham Selaku Mandor Teknik PT SUMBER SAWIT MAKMUR 

(SSM). 

6. Bapak Rahmat Taufiq S,E selaku Kepala Tata Usaha PT SUMBER SAWIT 

MAKMUR (SSM). 

7. Beserta staf dan karyawan-karyawan di perusahaan PT SUMBER SAWIT 

MAKMUR (SSM) 

Penulis menyadari bahwa laporan  kerja praktek (KP) ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang akan 

datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.       

         Bengkalis, 31 Agustus 2021   

Penulis 
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           NIM.2204181177 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut.  

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka kualitas 

tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi 

diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mengenal 

dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan 

kerja praktek.  

Mahasiswa Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan (Sarjana Terapan) yang 

bergerak dibawah naungan Jurusan Teknik Mesin. Selain harus berkompetensi 

didunia kampus, mahasiswa juga harus mengabdi terhadap masyarakat. 

Sebagaimana dimaksud dalam Tri Dharma mahasiswa yang ketiga yaitu, 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata 

yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan 

etika pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa untuk bermasyarakat.  

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam  dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 
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Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya 

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma(IV) Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik 2019-2020 

program studi yang melaksanakan Praktek kerja Lapangan tidak hanya jurusan 

Teknik Mesin.  

Diharapkan melalui Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna serta dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 

 

1.2  Tujuan Kerja Praktek  

Penulisan Laporan kerja praktek diselenggarakan untuk tujuan-tujuan 

berikut :  

1. Melaporkan kegiatan rutinitas mahasiswa selama melakukan kerja praktek. 

2. Melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa selama 

melakukan kerja praktek. 

3. Mengetahui budaya kerja serta pola kerja yang terdapat di PT. Sumber Sawit 

Makmur ( SSM ) 

4. Menambah wawasan tentang instansi tempat pelaksanaan kerja praktekdi PT. 

Sumber Sawit Makmur. 

5. Memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek Tahun 2019.  
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1.3 Manfaat Kerja Praktek  

 1.   Penulisan laporan ini bermanfaat untuk pribadi penulis sendiri. 

2. Menambah wawasan  mahasiswa mengenai dunia Industri  

3. Mempermudah jurusan dalam  memberikan penilaian kerja praktek kepada 

mahasiswa. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perkembangan PT.Sumber Sawit Makmur (SSM) 

Laut Tador 

PT. Sumber Sawit Makmur merupakan pabrik kelapa sawit yang berdiri 

sejak tahun 1987 dengan kapasitas produksi 20 ton per jam. Saat ini, alat pabrik 

perusahaan tersebut tergolong masih manual dibandingkan dengan perusahaan 

swasta lainnya dengan kapasitas produksi 60-80 ton per jam. Pada saat proses 

produksi alat pabrik sering terjadi kerusakan sehingga dapat mempengaruhi hasil 

produksi PT. Sumber Sawit Makmur. Namun, pada tahun 2012 – 2013 perusahaan 

selalu melakukan pembaharuan/perbaikan mesin untuk memproduksi 20 ton per 

jam setiap harinya.  

Apabila perusahaan akan melakukan perubahan dengan memproduksi 

tandan buah segar sebesar 60-80 ton per jam dengan menggunakan teknologi 

modern. Maka, perusahaan akan membutuhkan atau menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu mengoperasikan teknologi baru dalam 

memproduksi tandan buah segar 60-80 ton per jam. Perubahan dalam 

memproduksi 20 ton per jam dan beralih dengan memproduksi 60-80 ton per jam 

tandan buah segar akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Ada beberapa 

hal yang menyebabkan perusahaan harus melakukan perubahan, yaitu adanya 

faktor eksternal yang berupa perkembangan teknologi, faktor ekonomi, peraturan 

pemerintah dan faktor internal berupa masalah-masalah sumber daya manusia. 

Kesiapan perusahaan melakukan perubahaan bukan hanya dilihat dari aspek 

keuangan saja. Namun, perlu diperhatikan bahwa human capital (Modal Manusia) 

yang mampu menjalankan perubahan akan mewujudkan pencapaian perusahaan. 
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2.2     Visi dan Misi PT.Sumber Sawit Makmur (SSM) Laut Tador 

Adapun visi dan misi  PT. Sumber Sawit Makmur (SSM) Laut Tador adalah 

sebagai berikut: 

 

 

2.2.1 Visi  

Terselenggaranya usaha perkebunan PT. PD. PAYA PINANG yang 

berkelanjutan ( Lestari ) 

 

 

2.2.2 Misi  

1. Menyelenggarakan budi daya dan pengelolaan kelapa sawit yang baik sesuai 

peraturan perundangan secara berkelanjutan 

2. Menjaga dan memperbaiki lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan  

3. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang berkelanjutan 

4. Menjaga hormonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar secara 

berkelanjutan  

5. Turut berkontribusi memberdayakan ekonomi masyarakat secara 

berkelanjutan  

 

 

 

 

 



6 
 

2.3  Struktur Organisasi Di PT Sumber Makmur (SSM) Laut Tador 

Setiap instansi umumnya memiliki struktur organisasi yang menggambarkan 

secara jelas unsur-unsur atau pihak-pihak yang membantu pimpinan dalam 

menjalankan kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya struktur 

organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap devisi dan 

bagaimana hubungan antara satu devisi dengan devisi yang lainnya. Tujuan 

adanya struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang 

berdasarkan pada pola hubungan kerja dan tanggung jawab. Mengingat 

pentingnya struktur organisasi ini, sudah menjadi suatu keharusan setiap instansi 

(kantor) dalam sebuah perusahaan untuk membentuk dan menyusun struktur 

sendiri yang direalisasikan dengan kebutuhan dan sifat-sifat instansi agar prinsip 

penetapan orang yang benar dapat dilakukan untuk mengefektifkan dan 

mengefisiensikan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan memiliki tujuan yang ditetapkan 

sangat diperlukan oleh instansi (kantor) perusahaan corak atau organisasi akan 

berpengaruh pada luas sempitnya kerja dan kebijakan yang telah didapatkan oleh 

perusahaan. Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang 

yang menjalankan semua aktifitas dalam organisasi dapat mengerjakan aktifitas 

dengan lebih terarah, maka suatu organisasi dituntut untuk memiliki struktur 

organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka  yang mewujukan 

keterkaitan dari hubungan yang diantara bidang tertentu yang di dalamnya 

menerangkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap tingkat untuk 

melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi 

yang memungkinkan tercapainya koordinasi dan pengintegrasian segenap 

kegiatan organisasi baik kearah vertikal maupun horizontal. PT SUMBER 

SAWIT MAKMUR LAUT TADOR mempunyai fungsi manajemen yang sangat 

jelas dimana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi 

yang telah ditetapkan, setiap bagian akan diberikan tugas atas kualifikasi dan 

tanggung jawab.  
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Gambar 2.1 Gambar Organization PT. Sumber Sawit Makmur 

Sumber : PT. Sumber Sawit Makmur (SSM) Laut Tador 

 

PT. SUMBER SAWIT MAKMUR ( SSM )  dipimpin oleh beberapa Asisten 

yakni, technical  assistant, processing assistant & Admin. Terdapat 2 bagian 

pekerjaan di SSM yaitu, bagian  technical dan bagian processing. Untuk bagian 

technical tidak menggunakan shift.   

Bagian technical bertugas untuk membantu dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan teknik pada Equipment-equipment 

yang ada di PT SSM. Bagian  technical  terdiri dari seorang Supervisor, Mechanic, 

Electrician,  dan Semi-skilled worker. 

Sedangkan bagian processing dibagi menjadi 3 grup. Setiap grup terdiri dari 

Operation Shift Supervisor, Control room operator, dan Field operator. Jam kerja 

bagian operation yaitu  6 hari,  masuk 6 hari Operation masuk sesuai shift yang 

ditenukan sesuai jadwal grup. Pekerjaan bagian  operation adalah mencatat  Daily 

Operation Log. Selain itu bagian operation juga bertugas mengoprasikan alat. 

Selain itu PT.SSM  juga memiliki seorang HSE. HSE adalah singkatan dari 

Health, Safety, Environment. HSE merupakan salah satu bagian dari manajemen 

sebuah perusahaan. Tugas dari HSE adalah: 
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1. HSE Manager harus memastikan bahwa perusahaan secara efektif 

melaksanakan program K3. Karena itulah, dalam prakteknya, manajer harus 

mengecek  prinsip Plan, Do, Check, dan Act berjalan secara efektif. Selain 

itu, manajer juga harus mengintegrasikan prinsip K3 ini ke dalam praktek 

manajemen standar perusahaan. 

2. Tujuan utama pelaksanaan semua program K3 dalam perushaan adalah 

untuk memastikan bahwa sistem K3 bekerja dengan baik. Sehingga 

kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja dapat dihindari. 

3. HSE Manager bukan hanya memastikan kontrol yang tepat untuk tindakan 

pencegahan kecelakaan di tempat kerja, namun juga mengeluarkan 

kebijakan yang tepat, proses yang efektif, orang yang kompeten,  

budaya kerja yang benar. Sehingga semuanya berkontribusi dalam 

penciptaan lingkungan kerja yang aman. 

 

 

2.4.   Ruang Lingkup PT. SUMBER SAWIT MAKMUR ( SSM ) 

2.4.1 Tata Letak PT.Sumber Sawit Makmur (SSM) Laut Tador 

Lokasi PT Sumber Sawit Makmur Berada di desa Laut Tador, kecamatan 

Sungai Saka,kabupaten Batu Bara provinsi Sumatera Utara, 20998 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Letak Geografis PT Sumber Makmur (SSM) 
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2.4.2 Proses Kegiatan Usaha perusahaan 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. SSM adalah  sebagai Perusahaan 

yang bergerak di bidang Perkebunan Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. 

Terdapat 2 Turbine engine  sebagai pembangkit listrik bertenaga Uap. Dari 2 

Turbine engine  yang  terdapat di  PT. SSM dioperasikan sebagai penyuplai listrik 

ke seluruh alat yang ada di PT SSM. Setiap Turbine engine berkapasitas 800 KW.  

 

 

2.4.3 Produk yang dihasilkan Perusahaan 

Produk yang di hasilkan oleh perusahaan PT Sumber Sawit Makmur yaitu: 

CPO ( Crude Palm Oil ) Merupakan minyak kelapa sawit yang masih mentah, dan 

inti dari kelapa sawit. 
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BAB III  

DISKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 
3.1    Spesifikasi Tugas Kegiatan Kerja Praktek (kp)  

Selama kegiatan kerja praktek dilakukan di PT. SUMBER SAWIT 

MAKMUR  penulis banyak melakukan pekerjaan, tetapi penulis difokuskan pada 

bagian Maintenance. Pekerja masuk dari hari senin hingga hari jumat, dan  jam  

kerja jam 07.00 sampai dengan jam  15.00. 

Selama kerja praktek di PT. SUMBER SAWIT MAKMUR  penulis bekerja 

dibagian maintenance. Masuk mulai hari senin sampai dengan jumat mulai jam 

08.00 sampai dengan jam 15.00. Pekerjaan yang penulis lakukan meliputi 

perawatan Engine dan  servis  serta membantu karyawan yang membutuhkan man 

powert. 

Selama penulis dapat melakukan kegiatan kerja praktek di PT. SUMBER 

SAWIT MAKMUR, umumnya penulis berkosentrasi dibidang  Preventife 

Maintenance pada Boiler,Pipa,Electro Motor,Workshop. Secara terperinci 

perkerjaan (kegiatan) yang telah penulis  laksanakan selama  kerja praktek dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tabel 3.1 Agenda Kegiatan kerja praktek (Kp) Minggu Ke-1 ( satu ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 05 July 2021 Meeting Room Office Room 

Selasa, 06 July 2021 1.Perkenalan Perusahaan 

2.Perkenalan Lokasi Pengolahan  
Office Room 

Rabu, 07 July 2021 Inspeksi Mesin Turbin Nadrowski Machine Room 

Kamis, 08 july 2021 Inspeksi Mesin Ganset Olimpian Machine Room 

Jum`at, 09 july 2021 Mengatur Tekanan pada Baypark/BPV Machine Room 

 

Tabel 3.2 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu Ke-2 ( dua ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 12 July 2021 Meeting Room Office Room 

Selasa, 13 July 2021 Membantu Menggantikan Impeler Pada Boiler Stasiun Boiler 

Rabu, 14 July 2021 Inpeksi Tegangan pada Turbin Machine Room 

Kamis, 15 July 2021 Membantu Karyawan di Ruang Pembakaran Stasiun Boiler 

Jumat, 16  july 2021 Membubut Loding Roda Loring Workshop 

 

Tabel 3.3 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu Ke-3 ( tiga ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 19 July  2021 Meeting Room Office Room 

Selasa, 21 July 2021 Inspeksi Pada Mesin Press 

Stasiun Thresing 

dan Press 

Rabu, 22 July 2021 Inspeksi pada Tabung Mesin Press 

Stasiun Thresing 

dan Press 

Kamis, 23 July 2021 
Membantu Karyawan Menggantikan Krow/ 

Jalur Pada Mesin Press 

Stasiun Thresing 

dan Press 

Jumat, 24 July 2021 Inspeksi Pada motor Mesin Press 

Stasiun Thresing 

dan Press 
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Tabel 3.4 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu Ke-4 ( empat ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 26 July 2021 Metting Room Office Room 

Selasa, 27 July 2021 Inspeksi Pada Tekanan Uap Stasiun Boiler 

Rabu, 28 July 2021 Membantu Karyawan Membersihkan Ruang 

WorkShop 
Workshop 

Kamis, 29 July 2021 Inspeksi Pada Kondensat/ Pembuka Katup 

Uap Buang 
Stasiun Power Plan 

Jumat, 30  july 2021 Inspeksi Pada Sistem Rebusan 
Stasiun Rebusan       

( Sterilizer ) 

 

Tabel 3.5 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ke-5 ( lima ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 02 Agustus 2021 Metting Room Office Room 

Selasa, 03 Agustus 2021 Menggantikan biring karnel Stasiun Karnel 

Rabu, 04 Agustus 2021 Bubut drag turbin Workshop 

Kamis, 05 Agustus 2021 Inpeksi pada separator Stasiun Klarifikasi 

Jumat, 06 Agustus 2021 Ngelas bagian krow Workshop 

 

Tabel 3.6 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ke-6 ( enam ) 

Hari/tanggal Kegiatan Keterangan 

Senin, 09 Agustus 2021 Metting Room Office Room 

Selasa, 10 Agustus 2021 Menggulung kawat elektromotor Workshop 

Rabu, 11 Agustus 2021 Menggulung kawat elektromotor Workshop 

Kamis, 12 Agustus 2021 Mengganti kabel motor Workshop 

Jumat, 13 Agustus 2021 Membantu karyawan ngelas pada tank 

karnel 
Stasiun Karnel 

 

Tabel 3.7 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ke-7 ( tujuh ) 

Hari/tanggal Kegiatan  Keterangan  

Senin, 16 Agustus 2021 Metting Room Office Room 

Selasa, 18 Agustus 2021 Membantu karyawan membuat Kompeyor Stasiun Boiler 

Rabu, 19 Agustus 2021 membantu karwan membuat Kompeyor Stasiun Boiler 

Kamis, 20 Agustus 2021 Service Pada Kompressor Workshop 

Jumat, 23 Agustus 2021 Membubut Sap Join Workshop 
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Tabel 3.8 Agenda Kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ke-8 ( delapan ) 

Hari/tanggal Kegiatan Keterangan 

Senin, 24 Agustus 2021 Metting Room Office Room 

Selasa, 25 Agustus 2021 Membantu Karyawan Membuang Abu 

Boiler 
Stasiun Boiler 

Rabu, 26 Agustus 2021 Membantu Karyawan Mengganti Bearing 

Pompa 
Stasiun Limbah 

Kamis, 27 Agustus 2021 Inpeksi Pada Pompa Minyak Stasiun Klarifikasi 

Jumat, 30 Agustus 2021 Mengambil Data Pada Sperator Stasiun Klarifikasi 

 

 

3.2 Target Yang Di Harapkan   

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangat lah ketat, baik di bidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

softskill yang di miliki. Adapun target yang di harapkan dari kerja praktek adalah 

sebagi berikut:   

1. Menegakkan disiplin saat jam berkerja. 

2. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai yang d inginkan.  

3. Mengetahui Preventife Maintenance di  PT. Sumber Sawit Makmur ( SSM ) 

 

 

3.3    Alat Yang Di Gunakan  

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja industri mahasiswa di tuntut 

langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area workshop. Guna untuk 

menerapkan ilmu-ilmu yang telah di bekali dari Politeknik Negeri Bengkalis dan 

sekaligus membantu pekerjaan karyawan. Dalam hal ini mahasiswa selama 

melakukan pekerjaan di perusahan banyak menggunakan peralatan pembantu 

untuk membantu pekerjaan yang di berikan. Diantara Alat yang di gunakan 

adalah sebagai berikut:  
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3.3.1 Alat pengaman (safety) yang  terdapat dan digunakan  

Perlengkapan Safety. 

Seperti  perusahaan-perusahaan lainnya juga sangat mengutamakan 

keselamatan kerja. Untuk menjamin keselamatan dan menghindari kecelakaan 

kerja di atur oleh seorang HSE. Perlengkapan pengaman diri yang digunakan 

yaitu: 

 

 

1) Baju Pengaman (Safety Wearpack ) 

 

Gambar 3.1. Safety Wearpack  

Sumber : www.google.com 

 

 

 

 

2) Sepatu Pengaman ( Safety Shoes ) 

 

Gambar 3.2. Safety Shoes 

Sumber : www.google.com 

http://www.google.com/
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3) Helm Pengaman ( Safety Helm ) 

 

Gambar 3.3. Safety Helm 

Sumber : www.google.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

4) Pelindung Telinga ( Safety Ear Plug ) 

 

Gambar 3.4. Safety Ear Plug 

Sumber : www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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3.3.2 Alat Pemadam Kebakaran 

1) Fire Hydrant 

Pengertian sistem hydrant adalah sebuah sistem proteksi kebakaran pada 

gedung yang menggunakan air bertekanan sebagai medianya. Sistem ini biasanya 

digunakan untuk memadamkan api skala besar. Dalam sistem ini terdapat 

berbagai macam komponen utama yang mendukung bekerjanya hydrant. Antara 

lain tandon air ( reservoir ), hydrant pump, hydrant pillar, hydrant box, control 

panel, dan lainnya. 

Sistem hydrant dioperasikan secara manual. Meskipun begitu, beberapa 

komponennya dapat diaktifkan dengan setinggan manual atau otomatis. 

 

Gambar 3.5.Fire Hydrant 

Sumber : www.google.com 

2) Alat Pemadam Kebakaran Ringan ( APAR ) 

Alat Pemadam Api Ringan merupakan tabung yang berfungsi untuk 

mencegah atau membantu memadamkan api. Alat Pemadam Api merupakan 

perangkat portable yang mampu mengeluarkan air, busa, gas atau bahan lainnya 

yang mampu memadamkan api. Di powert plant terdapat dua jenis APAR yaitu, 

APAR jenis Busa dan APAR jenis Gas. 
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Gambar 3.6. APAR Jenis Busa ( Foam ) 

Sumber : www.google.com 

 
Gambar 3.7.APAR Jenis Gas 

Sumber : www.google.com 

 

 

3.3.3 Alat yang digunakan saat servis  

Kegiatan dari  servis meliputi perbaikan dan proses cleaning . Proses servis  

termasuk dalam Priodic Maintenance yang dilakukan berdasarkan running hours . 

Saat penulis melakukan kerja praktek di PT.SSM, telah mencapai  running hours 

8 jam dan dilakukan servis. Adapun alat-alat yang digunakan adalah: 

 

http://www.google.com/
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1. Kunci Pas Ring 

2. Tang. 

3. Obeng (+/-). 

4. Kuas.     

5. Kompresor. 

6. Kunci Inggris  

7. Sikat Kawat 

8. Kunci Shock 

9. Vacum Cleaner 

10. Gas Detector 

11. Kunci Torsi 

 

 

3.4 Data – data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

2. Interview        

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang 

lingkup industri/perusahaan. 

3. Studi Perpustakaan          

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan proses 

dan cara  kerja, juga catatan-catatan yang didapatkan di bangku kuliah.  
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3.5   Dokumen Dan File Yang Di Hasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Sumber Sawit Makmur. 

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

merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memberi izin kepada 

mahasiswa yang melakukan kerja praktek di prusahaan tersebut mengambil suatu 

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

file serta hanya menunjukan gambarannya saja. 

 

 

3.6    Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas  

Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas kerja praktek ini yaitu: 

1. Kurangnya  pengetahuan  tentang penyusunan  laporan kerja praktek yaitu 

dari segi bahasa, tata tulis, paragraph, dan  lampiran  yang di perlukan dalam 

pembuatannya. 

2. Terbatasnya waktu kerja praktek sehinga pada saat pengumpulan data untuk 

penyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat kerja 

praktek.  

 

 

3.7    Hal – hal Yang Dianggap Perlu  

Dalam  proses  menyelesaikan  laporan Kerja Praktek ini,  ada beberapa hal 

yang di anggap perlu diantara nya adalah sebagai berikut:  

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

penyusunan laporan KP.  

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang kami buat.  

3. Mengumpulkan beberapa  informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 
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BAB IV 

PERBAIKAN ( MAINTANANCE )   

KAWAT ELEKTRO MOTOR 2HP 1500 RPM 

 

4.1 Pengertian Elektromotor 

Alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang 

berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik 

disebut generator atau dinamo. 

Motor listrik yang umum digunakan di dunia Industri adalah motor listrik  

asinkron, dengan dua standar global yakni IEC dan NEMA. Motor asinkron IEC 

berbasis metrik (milimeter),  

Sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial (inch), dalam aplikasi ada 

satuan daya dalam horsepower (hp) maupun kiloWatt (kW). 

 

 

4.2    Sistem Kerja Elektro Motor 

Cara kerja yang dimiliki oleh elektro motor ini menggunakan prinsip 

elektromagnetik. Dimana listrik digunakan sebagai sumber energi utama yang 

dihasilkan dari pembangkit listrik. Kemudian listrik tersebut akan menuju ke 

kumparan penghantar yang terdapat pada alat ini. 

Listrik yang sudah melalui kumparan akan menghasilkan magnet induksi yang 

terdapat di dalam kumparan stator. Magnet induksi tersebut akan diinduksikan 

untuk memutar poros rotor yang terbuat dari bahan logam. Alat yang satu ini pun 

digunakan dalam beberapa peralatan di antaranya mesin pompa air, mesin kipas 

angin, blender, pengering rambut, mixer, kompresor udara, mesin-mesin di pabrik 

hingga untuk penggerak mainan anak-anak. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Generator
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinamo
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/IEC
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NEMA&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter
https://id.wikipedia.org/wiki/Inch
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4.3 Masalah-Masalah Yang Sering Terjadi Pada Elektromotor 

1. Kegagalan mekanis 

Masalah pertama yang sering terjadi pada mesin listrik ini adalah kegagalan 

mekanis. kerusakan mekanis ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti 

kurangnya pelumasan, vibrasi yang berlebihan hingga karena misalignment. 

2.      Over Current 

Masalah over-current ini sendiri sering terjadi akibat kondisi operasi yang 

menyebabkan motor menarik arus lebih besar dibandingkan dengan kemampuan 

yang dimiliki. Biasanya masalah ini juga akan terjadi secara tiba-tiba dan Anda 

tidak bisa memprediksinya. 

3.       Resistansi Isolasi Rendah 

Masalah terakhir yang sering terjadi adalah resistansi isolasi 

rendah. Tahanan isolasi dari lilitan yang terdapat pada mesin motor akan 

mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Ini juga masalah yang 

sering terjadi pada alat yang satu ini. 

Demikian ulasan mengenai elektro motor dan jenis-jenisnya yang  wajib 

anda ketahui. Alat penggerak yang satu ini menjadi alat penggerak yang sangat 

penting untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia industri . 

 

 

 

 

 

 

https://www.multijayamesindotama.co.id/bengkel-dinamo-industri-di-cikarang/
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4.4 Komponen Elektromotor 

1.      Stator Coil 

Mengenal komponen motor listrik dan fungsinya yang pertama yaitu stator. 

Stator tersebut sudah termasuk dalam sebuah komponen utama dari motor listrik. 

Karena komponen tersebut akan langsung bersinggungan dengan sebuah kinerja 

motor. Stator ini merupakan sebuah lilitan tembaga statis dan biasanya terletak 

untuk mengelilingi sebuah poros utama. Fungsi dari stator ini yaitu untuk bisa 

membangkitkan sebuah medan magnet yang terdapat di sekitar rotor. 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.1 Stator Coil  

Sumber. https://www.google.com/search 

2.      Rotor Coil 

Mengenal komponen motor listrik dan fungsinya yang pertama yaitu rotor 

coil. Bagian ini juga terlihat sangat menyerupai stator. Untuk bedanya rotor ini 

merupakan sebuah lilitan tembaga yang mempunyai sifat dinamis. Hal ini 

dikarenakan lilitan tersebut terlihat menempel secara bersama main shaft ataupun 

ada  poros utama sebuah motor yang nantinya akan berputar. Maka sama halnya 

dengan sebuah stator coil, maka semakin banyak dari jumlah lilitan di rotor maka 

pasti akan semakin besar pula sebuah putaran yang nantinya akan dihasilkan. Pada 

umumnya akan digunakan sebuah tembaga dengan sebuah diameter yang sangat 

kecil. Ujung lilitannya pasti akan terhubung langsung dengan sebuah rotor yang 

lainnya yang terletak di bagian ujung dari poros utama. 
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Gambar 4.2. Rotor Coil 

Sumber. https://www.google.com/search 

3.      Main Shaft 

Sebuah poros utama merupakan sebuah komponen logam yang terlihat 

memanjang sebagai sebuah tempat untuk menempelnya beberapa dari komponen. 

Selain dari komponen rotor coil, maka untuk komponen lainnya yang terlihat 

menempel di poros ini yaitu komponen drive pulley. Pada umumnya untuk poros 

yang utama ini terbuat dari sebuah bahan aluminium yang sangat anti karat. Selain 

itu untuk komponen tersebut juga harus terus stabil di putaran serta suhu tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Main Shaft 

Sumber. https://www.google.com/search 

4.      Brush 

Mengenal komponen motor listrik dan fungsinya yang pertama yaitu Brush. 

Brush merupakan sikat tembaga yang nantinya akan bisa menghubungkan sebuah 

sumber arus dari litrik dengan sebuah rotor coil. Sikat tersebut akan menempel di 

rotor kecil yang biasanya terletak pada ujung rotor utama.  



24 
 

Gesekan yang akan terjadi nantinya mengalirkan sebuah arus dengan 

menggunakan arah yang sama meskipun rotor tersebut berputar. Brush inilah 

nantinya yang akan menyuplai arus serta masa untuk sebuah rotor coil. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Brush 

Sumber. https://www.google.com/search 

5.      Bearing 

Alat ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah putaran, maka memang 

sangat diperlukan sebuah komponen khusus. Hal ini nantinya yang akan dijadikan 

sebuah bantalan supaya putaran tersebut berlangsung dengan sangat mulus. Inilah 

sebuah fungsi dari bearing yaitu sebagai sebuah bantalan yang terdapat di antara 

permukaan poros dengan sebuah motor housing. Bearing ini pada umumnya 

diketahui berbahan sebuah aluminium yang mempunyai gaya gesek yang ringan. 

Sehingga hal tersebut tidak akan bisa menghambat dari sebuah putaran motor. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Bearing 

Sumber. https://www.google.com/search
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6.      Drive Pulley 

Fungsinya yaitu untuk bisa mentransfer sebuah putaran motor untuk bisa 

menuju komponen yang lainnya. Komponen ini pada umumnya diketahui 

berbentuk seperti gear ataupun pulley. Siap untuk dihubungkan dengan sebuah 

komponen yang memang perlu untuk digerakkan dengan menggunakan motor ini. 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Drive Pulley 

Sumber. https://www.google.com/search 

7.      Motor Housing 

Berfungsi untuk melindungi semua bagian motor listrik. Bisa dikatakan 

Motor Housing merupakan bagian terluar dari komponen motor listrik sehingga 

bisa melindungi semua komponen yang ada didalamnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Motor Housing 

Sumber. https://www.google.com/search
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4.5 Pekerjaan Pembongkaran Elektromotor 

Motor listrik khususnya kumparan pada motor induksi satu phasa maupun 

tiga phasa. Sebelum melakukan pembongkaran pada motor, hendaknya amati 

terlebih dahulu kondisi motor tersebut, agar dalam pelaksanaan nantinya tidak ada 

kesulitan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai berikut : 

1.    Amati kondisi motor sebelum melakukan pembongkaran, catat semua kondisi 

awal apakah motor kondisi baik atau sudah jelek. Seperti ditunjukan pada gambar 

dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.8. Elektromotor  

Sumber. PT SSM 

2.    Lakukan pembongkaran, dalam melakukan ini yang perlu di catat sebelumnya 

adalah urutan pembongkaran dan peralatan telah disiapkan semuanya, seperti 

Tang, obeng, palu, tang potong, Tracker, Kunci pas, Kunci ring dan sebagainya. 

Dengan Langkah Kerja sebagai berikut : 
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a. Lepaskan pasak (kunci, spey, sekrup)  

b.  Lepaskanlah puley dengan menggunakan tracker  

c.  Buatlah tanda kesejajaran dengan menggunakan penitik  

d.  Bukalah baut (ikatan) tutup stator (end plate)  

e.  Lepaskanlah tutup stator  

f.  Keluarkanlah rotor dari dalam stator  

g. Amatilah bagian – bagian dari motor dengan teliti Seperti terlihat pada gambar 

berikut  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 : Pembongkaran Elektromotor 

Sumber. PT SSM 

3.    Lakukan pembongkaran kawat pada alur stator yang telah terbakar, seperti 

ditunjukan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.0 : Pembongkaran Kawat 

Sumber. PT SSM 
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4. Melapisi alur dengan prespan  

a. Persiapkanlah bahan – bahan untuk isolasi alur – alur stator seperti  yang telah 

ditetapkan!  

b. Kerjakanlah isolasi – isolasi yang akan digunakan sesuai dengan ukuran dan 

jumlah alur – alur stator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Melapisi alur dengan prespan 

Sumber. PT SSM 

5. Setelah selesai, Pasanglah kembali dengan urutan langkah dengan benar dan 

Rakit kembali motor dengan memasang kembali seluruh komponen pada posisi 

semula dan Yakinkan bahwa motor telah benar siap dicoba. Pastikanlah rotor 

berputar secara bebas atau ringan, seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 : Perakitan kembali elektromotor 

Sumber. PT SSM
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari kegiatan kerja praktek yang dilakukan penulis di PT SUMBER SAWIT 

MAKMUR ( Laut Tador ), penulis belajar bahwa penting nya perawatan suatu 

komponen mesin, serta penting nya membuat perarwatan yang terjadwal pada 

setiap mesin. Selain itu banyak sekali manfaat yang diperoleh penulis dari belajar 

menjadi seorang pekerja yang tertib akan peraturan yang berlaku diperusahaan 

hingga belajar bagaimana mempertanggung jawabkan setiap kegiatan termasuk 

mempresentasikan hasil kerja praktek penulis dihadapan direksi dan karyawan 

lain yang tentunya lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas dibanding 

penulis. 

Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Mengganti kawat Elektromotor merupakan kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan – 

kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang 

menyebabkan kerusakan  pada  waktu digunakan. 

2. Dengan pelaksanaan kerja praktek sangat berguna menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis, dalam hal ini penulis bisa mengetahui kawat 

Elektromotor 
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5.2. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melaksanakan Kerja 

Praktek ialah : 

1. Untuk kedepannya supaya karyawan dibagian maintanance lebih sering 

melakukan Melakukan pengecekkan terhadap Elektromotor , agar kondisi-

kondisi yang tidak normal bisa ditemukan sebelum menjadi maslah yang 

besar. 

2. Kepada pihak Politeknik Negeri Bengkalis khususnya Jurusan Teknik Mesin 

agar dapat menambah waktu Kerja Praktek ( KP ) lebihi dari dua bulan, 

supaya mahasiswa bisa lebih memahami dan mendalami tata cara dan etika 

bekerja disuatu perusahaan dan mendapatkan ilmu dari perusahaan tempat 

KP. 

3. Kepada pihak PT. SUMBER SAWIT MAKMUR ( Laut Tador ) diharapkan 

bisa selalu bekerja sama dengan POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

untuk menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan Kerja Praktek di 

Perusahaan tersebut. Dengan adanya kerja sama tersebut, banyak keuntungan 

yang bisa didapatkan, yaitu : 

1. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa tersebut 

2. Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya lagi mengenai 

sistem-sistem yang ada di perusahaan tersebut. 
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