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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah Perusahan 

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan Bahan Usaha Milik Negara 

yang didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil konsolidasi dari kebun 

pengembangan PTP II, PTP IV dan PTP V di Propinsi Riau. Pendirian perusahaan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1996 tentang Penyetoran Modal 

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan PT. Perkebunan 

Nusantara V dan Akte Notaris Harun Kamil No. 38 tanggal 11 Maret 1996 yang 

disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. C2-

8333H.T.01 tahun 1996. 

PT. Perkebunan Nusantara V  berkantor pusat di Jl. Rambutan No. 43, 

Kota Pekanbaru dengan unit-unit usaha yang tersebar di beberapa Kabupaten di 

Propinsi Riau. Sampai dengan saat ini terdapat 51 satuan unit kerja yang dikelola 

yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 4  Unit Bisnis Strategis, 25 unit Kebun Inti, 12 

unit Pabrik Kelapa Sawit, 1 Unit Pabrik Kernel Oil, 3 Unit Pabrik Pengolahan 

Karet dan 3 Rumah Sakit. Perusahaan mengelola kebun dengan luas 161.617 Ha, 

terdiri dari 87.091 Ha kebun inti dan 74.526 Ha kebun plasma. 12 unit Pabrik 

Kelapa Sawit (PKS) tersebut adalah : PKS Sei Pagar, Sei Galuh, Sei Garo, Tanah 

Putih, Lubuk Dalam, Sei Buatan, Tanjung Medan, Sei Rokan, Sei Tapung, 

Terantam, Tandun, dan Sei Intan. 
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Kebun Sawit Sei Pagar dibangun pada tahun 1985, dengan luas areal 

2.813 Ha, dimana tanam pertama pada tahun 1986 dan panen perdana pada tahun 

1989. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar yang saat ini dibawah jajaran 

Strategis Bisnis Unit (SBU) Sei Galuh yang secara administratif terletak di Desa 

Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang 

berjarak dari Ibu Kota Propinsi Pekanbaru  35 Km dengan lama perjalanan  45 

Menit terletak pada ketinggian 7.30 M diatas permukaan laut. Pabrik Kelapa 

Sawit Sei Pagar didirikan diatas tanah seluas 65.000 M². 

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar dilengkapi pabrik pengolahan 

kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit atau CPO dan mengirim inti sawit 

untuk diolah dipabrik kebun lain. Pada tahun 1994 dibangun Pabrik Kelapa Sawit 

dengan kapasitas 30 ton/jam. Selain itu perusahaan menghasilkan pupuk organik 

yang diperoleh dari pelapukan tandan kosong yang merupakan limbah pabrik. 

Pupuk ini biasa disebut dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit (tangkos). 

4.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan setiap perusahaan tidak 

terkecuali PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar memerlukan visi dan misi yang 

jelas bisa digunakan sebagai target agar kehidupan perusahaan berjalan dengan 

lancar dan bisa mencapai target yang diharapkan. Adapun visi dan misi PT. 

Perkebunan Nusantara V Sei Pagar adalah: 

1. Visi Perusahaan 
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Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

2. Misi Perusahaan 

a. Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra 

untuk kepentingan stakeholder. 

b. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, kriteria minyak sawit 

berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna 

menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan. 

c. Menciptakan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan 

sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem 

manajemen sumber daya manusia terkini guna meningkatkan kompetensi 

inti perusahaan. 

4.3. Strukur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan 

perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang 

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab bagi 

masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang 

baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota 

organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan 

tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan. 

 Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V 

Sei Pagar adalah struktur organisasi berbentuk garis dan staf, dimana dilakukan 
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dari atas ke bawah. Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei 

Pagar dapat dilihat pada gambar IV.1. 

          GAMBAR II.1 

         STRUKTUR ORGANISASI 

       PABRIK KELAPA SAWIT SEI PAGAR 

       PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Karyawan Pelaksana = 136 Orang 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Pagar 

 

Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas 

langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan 

wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut : 

Asst. Teknik PKS 

Devario Ibnurusd 

Siregar 

 

Asst. Pengendalian 

Mutu 

Muhammad Faisal 

Asst. Pengolahan 

Yuri Sabta 

Indra,ST 

Asst. 

Administrasi 

Tri Ariyani,ST 

  

Karyawan Teknik 

31 Orang 

Karyawan 

Laboratorium 

28 Orang 

Karyawan 

Pengolahan 

66 Orang 

Karyawan 

Administrasi 

11 Orang 

Manager PKS 

Ir. H. Karyawan Sembiring 

Masinis Kepala PKS 

Andri,ST 
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1. Manajer Pabrik Kelapa Sawit 

a. Tugas 

1) Menyusun rencana jangka panjang Unit. 

2) Menyusun RKAP/RKO Unit Pabrik Kelapa Sawit. 

3) Mengelola proses pengolahan dan pengendalian mutu di pabrik sesuai 

Standard Operating Procedure (SOP). 

4) Mengelola pemeliharaan mesin dan instalasi pabrik dan sarana 

pendukung. 

5) Mengelola limbah dan lingkungan pabrik. 

6) Mengendalikan harga pokok pengolahan. 

7) Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan. 

8) Memenuhi pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan mitra 

kerja. 

9) Mengendalikan cashflow di Unit Pabrik. 

10) Mengajukan permintaan barang ke kantor pusat sesuai kebutuhan pabrik. 

11) Mengelola pengadaan barang OPL pabrik. 

12) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kegiatan sosial dan umum di 

unit pabrik. 

13) Memonitor implementasi sistem-sistem manajemen yang diterapkan 

perusahaan, seperti sistem manajemen kinerja, sistem manajemen mutu 

ISO 9000, ISO 14000, SMK3, dan sistem-sistem manajemen lainnya. 

14) Mengadakan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan 

pengelolahan Unit. 
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15) Menilai prestasi kerja Masinis dan Asisten yang menjadi bawahan 

langsung dan mengevaluasi hasil penilaian prestasi kerja Asisten 

Pengolahan, asisten Teknik Pabrik, dan Asisten Pengendalian Mutu yang 

dinilai oleh Masinis Kepala serta penilaian prestasi kerja seluruh 

karyawan pelaksana yang dinilai oleh Asisten. 

16) Melaksanakan administrasi unit pabrik dan menyusun Laporan 

Manajemen secara periodik. 

b. Wewenang 

1) Menggunakan sumberdaya di Unitnya sesuai dengan kegiatan dan 

anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. 

2) Melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan pimpinan dan 

pelaksanaan di Unit Pabrik. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pimpinan dan pelaksana di Unitnya 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Masinis Kepala 

a. Tugas 

1) Menyusun RKAP/RKO yang berkaitan dengan pengolahan dan 

pemeliharaan pabrik. 

2) Membuat program kerja pengolahan dan pemeliharaan pabrik. 

3) Mengawasi proses pengolahan di pabrik sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP). 

4) Mengawasi pemeliharaan seluruh mesin dan instalasi pabrik dan sarana 

pendukung. 
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5) Mengawasi pengelolaan limbah pabrik. 

6) Mengawasi biaya pengolahan dan pemeliharaan pabrik. 

7) Melaksanakan koordinasi dalam panen-angkut-olah. 

8) Menyusun permintaan bahan, barang dan jasa bidang pengolahan dan 

pemeliharaan pabrik sesuai kebutuhan. 

9) Melaksanakan sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, 

seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3, dan 

sistem-sistem manajemen lainnya. 

10) Menilai prestasi kerja Asisten serta mengevaluasi penilaian prestasi kerja 

seluruh karyawan pelaksana yang dinilai oleh Asisten. 

11) Melaksanakan administrasi bidang pengolahan dan pemeliharaan pabrik 

dan menyusun laporan berkala. 

b. Wewenang 

1) Menggunakan sumberdaya sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang 

telah ditetapkan dalam RKAP. 

2) Melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan pimpinan dan 

pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pimpinan dan pelaksana yang 

menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Asisten Teknik 

a. Tugas 

1) Menyusun RKAP/RKO bidang teknik pabrik di Unit Pabrik Kelapa 

Sawit. 
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2) Membuat rencana kerja perawatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, 

serta overhaul mesin-mesin dan instalasi pabrik. 

3) Melaksanakan perawatan/perbaikan harian, mingguan, bulanan, tahunan, 

serta overhaul mesin-mesin, instalasi pabrik dan sarana pendukung 

lainnya, sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). 

4) Melaksanakan pembuatan alat-alat/komponen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pemeliharaan mesin-mesin dan instalasi pabrik sesuai 

dengan kemampuan perbengkelan yang dimiliki. 

5) Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap biaya pemeliharaan 

mesin-mesin dan instalasi pabrik. 

6) Mengelola bengkel/workshop di pabrik. 

7) Melaksanakan administrasi perawatan mesin-mesin dan instalasi pabrik. 

8) Melakukan pendataan jam jalan mesin pabrik. 

9) Menyusun permintaan bahan, barang dan jasa bidang teknik pabrik 

sesuai kebutuhan. 

10) Melaksanakan sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, 

seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3, dan 

sistem-sistem manajemen lainnya. 

11) Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh karyawan 

pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya. 

12) Menyiapkan draf laporan berkala kegiatan teknik pabrik. 

b. Wewenang 
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1) Mengatur dan menggunakan sumberdaya sesuai dengan kegiatan dan 

anggaran. 

2) Melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan pelaksana yang 

dipimpinnya. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pelaksana yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Asisten Pengendalian Mutu 

a. Tugas 

1) Menyusun RKAP/RKO bidang pengendalian mutu di Unit Pabrik Kelapa 

Sawit. 

2) Melaksanakan dan mengendalikan proses analisis laboratorium sesuai 

dengan SOP dalam rangka pengendalian mutu proses dan produksi, 

pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. 

3) Mengawasi penerimaan dan sortasi bahan baku TBS yang diterima di 

pabrik. 

4) Memantau kegiatan proses pengolahan, melakukan analisis hasil 

penantauan, dan membuat tindak lanjut. 

5) Memantau hasil produksi minyak sawit dan inti sawit yang dihasilkan 

oleh pabrik, melakukan analisis hasil pemantauan dan membuat tindak 

lanjut. 

6) Melakukan evaluasi hasil kerja operasional analisis laboratorium dan 

merencanakan tindak lanjut/hasil evaluasi. 
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7) Melaksanakan administrasi kegiatan pengendalian mutu proses dan 

produksi, pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. 

8) Melaksanakan sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, 

seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3, dan 

sistem-sistem manajemen lainnya. 

9) Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

10) Menyiapkan laporan berkala kegiatan pengendalian mutu di Unit Pabrik 

Kelapa Sawit. 

b. Wewenang 

1) Mengelola karyawan pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya. 

2) Melakukan penilaian terhadap karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pelaksana yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Asisten Pengolahan 

a. Tugas 

1) Merencanakan pengelolaan produksi sesuai dengan permintaan pasar. 

2) Mengawasi dan memantau hasil pengolahan di pabrik kelapa sawit. 

3) Mencari dan mengembangkan teknik periodik pengolahan yang up to 

date untuk mencari mutu  atau kualitas hasil pengolahan yang baik dan 

efisien. 
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4) Bekerja sama dengan bagian teknik didalam mengawasi dan pemeriksaan 

alat-alat instansi pengolahan hasil sesuai permintaan pasar. 

5) Bekerja sama dengan bagian pemasaran dan pengolahan hasil sesuai 

permintaan pasar. 

6) Melaksanakan sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, 

seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3, dan 

sistem-sistem manajemen lainnya. 

7) Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

8) Menyiapkan laporan berkala kegiatan pengolahan di Unit Pabrik Kelapa 

Sawit. 

b. Wewenang 

1) Mengelola karyawan pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya. 

2) Melakukan penilaian terhadap karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pelaksana yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Asisten Administrasi 

a. Tugas 

1) Menyusun RKAP/RKO bidang administrasi keuangan dan umum di Unit 

Pabrik Kelapa Sawit. 

2) Mengkoordinasi penyusunan RKAP/RKO Unit Pabrik Kelapa Sawit. 
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3) Membuat Daftar Permintaan Uang (DPU) dan Laporan Penggunaan 

Uang (LPU) di Unit Pabrik Kelapa Sawit. 

4) Membuat permintaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pabrik. 

5) Melaksanakan pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja, mitra 

kerja dan pembayaran pembelian TBS. 

6) Melaksanakan administrasi pengadaan barang OPL di Unit Pabrik. 

7) Melaksanakan administrasi keuangan dan akuntansi serta menyiapkan 

laporan-laporan keuangan Unit Pabrik Kelapa Sawit. 

8) Melaksanakan administrasi personalia dan umum untuk karyawan yang 

berada di lingkup Unit Pabrik Kelapa Sawit. 

9) Melaksanakan administrasi gudang di Unit. 

10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemakaian tenaga kerja, 

biaya, barang dan bahan di Unit Pabrik Kelapa Sawit sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

11) Melaksanakan sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, 

seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3, dan 

sistem-sistem manajemen lainnya. 

12) Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

13) Mengkoordinir dan menyiapkan Laporan Manajemen Unit Pabrik Kelapa 

Sawit secara periodik. 

b. Wewenang 

1) Mengelola karyawan pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya. 
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2) Melakukan penilaian terhadap karyawan pelaksana yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

3) Mengusulkan promosi bagi karyawan pelaksana yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

4.4. Aktivitas Kegiatan 

 PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Pagar merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Komoditas andalan 

yang diusahakan perusahaan adalah minyak sawit. Untuk pengolahan hasil 

perkebunan, perusahaan memiliki pabrik kelapa sawit. Hasil dari perkebunan akan 

diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kebun Sei Pagar. 

 Jenis produksi yang di hasilkan dari kelapa sawit adalah minyak sawit 

dan inti sawit. Semua hasil produksi akan dijual baik ke pasar lokal maupun 

ekspor. Untuk mendukung pemasaran, perusahaan bersama seluruh BUMN 

Perkebunan (PTPN I-PTPN XIV) membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) 

PTPN I-PTPN XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga Indoham di Jerman. 

Jenis produk yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) yaitu minyak 

sawit (crude palm oil), inti sawit (palm kernel oil). 

 Pada perkebunan kelapa sawit proses produksinya dibagi dalam dua 

tahapan, yaitu: 

4.4.1. Kegiatan Menghasilkan 

 Yang dimaksud dengan menghasilkan dalam hal ini adalah segala 

kegiatan yang menyangkut pemeliharaan tanaman menghasilkan sampai kepada 
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keadaan menghasilkan atau siap untuk di panen. Kegiatan ini adalah suatu 

kegiatan untuk menghasilkan bahan baku untuk diproses di pabrik pengolahan. 

 Kegiatan menghasilkan dapat dibagi menjadi beberapa jenis kegiatan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Penanaman 

 Pada penanaman kelapa sawit dikenal istilah replanting dan newplanting. 

Replanting merupakan penanaman ulang tanaman kelapa sawit, setelah tanaman 

lama dianggap tidak ekonomis lagi. Sedangkan newplanting merupakan 

penanaman baru yang sebelumnya tidak ditanami kelapa sawit. Penanaman 

dimulai terlebih dahulu dengan pembabatan areal yang akan ditanami. Perusahaan 

menggunakan mesin pembabat pohon dan traktor dalam melakukan tugasnya. 

Setelah dibabat, tanah dibongkar dengan traktor-traktor atau cangkul-cangkul 

hingga tanah terbongkar. Karena tanah dikebun tidak semua rata, maka dibuatlah 

teras-teras maksudnya agar tanah tidak tererosi. Setelah itu dibuat juga lubang-

lubang untuk menanam bibit kelapa sawit. Setiap lubang yang akan ditanami 

diberi pupuk untuk menambah nutrisi dan unsur hara yang mungkin kurang kalau 

hanya dari tanah saja. Selain itu ditanami juga tanaman penutup tanah ini biasanya 

jenis tanaman merambat gunanya untuk menghindari erosi. 

b. Penyiangan 

Penyiangan adalah pembersihan areal tanaman dari tanaman lain, seperti 

gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Penyiangan ini 

dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: cara manual dan cara kimiawi. Cara 
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manual biasanya dilakukan dengan bantuan parang atau cangkul dilakukan 2-3 

kali setahun sedangkan dengan cara kimiawi gulma diberantas dengan pestisida. 

c. Pemupukan tanaman 

Pemupukan sawit dilakukan saat curah hujan kecil dan tidak boleh 

dipupuk ketika musim hujan. Pupuk ini diberikan agar bisa memperbaiki 

keasaman dari tanah tempat tumbuh kelapa sawit. Durasi pemberian pupuk adalah 

2-3 kali selama satu tahun. Hal ini tergantung pula pada lahan, umur pohon, dan 

juga jumlah pupuk yang diberikan. Untuk tanah gambut atau berpasir, lebih baik 

pupuk yang diberikan dosisnya lebih banyak. Pemupukan dilakukan dengan 

membuat saluran melingkar di sekitar pohon. Dosis pemupukan berbeda-beda 

dalam tiap jenis tanah dan umur tanaman. 

d. Pemberantasan hama dan penyakit 

Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan dengan bahan-bahan kimia. 

e. Panen 

Kelapa sawit dapat dipanen ketika tanaman telah berusia 31 bulan, 

setidaknya 60% dari buah itu masak dan siap untuk dipanen, pohon-pohon 1 dari 

5 tandan buah panen matang. Karakteristik tandan matang dipanen minimal 5 

bagian lepas/jatuh dari tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau setidaknya 10 

buah tandan longgar seberat 10 kg atau lebih. 

 

4.4.2. Kegiatan Pengolahan 

 Yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk mengolah bahan baku 

menjadi barang setengah jadi. Dimulai dari Tandah Buah Segar (TBS) hingga 
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menjadi minyak sawit dan inti sawit. Dalam kegiatan pengolahan yang akan 

diolah adalah buah kelapa sawit dari kebun menjadi minyak sawit atau Crude 

Palm Oil  (CPO) dan inti sawit  (Kernel). 

 Pada kegiatan pengolahan kelapa sawit melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Stasiun Penerimaan Bahan Baku (Buah) 

1) Jembatan Timbang 

TBS (Tandan Buah Segar) yang masuk ke pabrik dengan menggunakan 

truk, mula-mula di timbang dijembatan timbang untuk mengetahui jumlah berat 

TBS, nilai berat kotor (Bruto) dan nilai berat truk (Tarra). Selisih antara Bruto dan 

Tarra adalah berat bersih (Netto). 

2) Penimbunan dan Sortasi Tandan Buah Segar (TBS) 

Setelah ditimbang, TBS dibongkar dilantai/peron loading ramp, sebagai 

tempat penimbunan sementara dan pemindahan tandan buah sebelum kedalam lori 

rebusan. Sewaktu pembongkaran TBS tersebut dilakukan penyortiran TBS 

terhadap mutu dan kriteria kematangan panen. Mutu dan kematangan TBS sangat 

mempengaruhi proses pengolahan selanjutnya untuk mencapai target Mutu CPO, 

mutu Kernel dan Rendemen Pabrik yang akan diperoleh. Begitu juga dengan 

Brondolan yang diharapkan > 4,5%. Sortasi merupakan kunci sukses awal untuk 

pencapaian Mutu dan Rendemen Pabrik Kelapa Sawit. 

b. Stasiun Loading Ramp 

TBS yang selesai disortir, dibawa ke peron loading ramp. Lantai loading 

ramp ini dibuat miring dan mempunyai kisi-kisi dengan jarak 1-1,3 cm, dengan 
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tujuan mempermudah jatuhnya TBS masuk kedalam lori-lori rebusan. Kisi-kisi 

tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar kotoran (pasir, lumpur, sampah,dll). 

Pengisian TBS yang baik  kedalam lori sebanyak kapasitas nominal lori 

(2,5-2,6 ton) dengan melalui pintu bays yang menggunakan sistem hydraulic. 

Pengisisan yang tidak penuh akan mengakibatkan  penurunan kapasitas sterilizer 

atau sebaliknya pengisian yang terlalu penuh mengakibatkan pintu maupun wear 

plate rusak atau buah jatuh. 

c. Stasiun Perebusan (Sterilizer) 

Lori-lori rebusan yang berisikan TBS yang telah disusun menjadi 8 lori 

dibawa dan dimasukkan kedalam sterilizer dengan menggunakan tali capstand dan 

bollard. Kemudian pintu strrilizer ditutup rapat-rapat dan dikunci dengan 

menggunakan handle, sehingga kemungkinan terbuka saat proses perebusan tidak 

terjadi. 

Pada PKS, sistem perebusan menggunakan sistem Triple Peak (tiga 

puncak). Jumlah puncak dalam proses perebusan ditunjukan dari jumlah 

pembukaan atau penutupan dari steam inlet, exhause dan condensate valve selama 

perebusan berlangsung yang diatur secara manual atau otomatis. Waktu yang 

digunakan untuk satu siklus perebusan adalah 110 menit - 120 menit dengan 

tekanan kerja 2,8 kg/cm²  - 3,0 kg/cm² dan temperatur kerja 130ºC  - 135ºC. 

d. Stasiun Penebah (Thresshing) 

1) Pengangkat lori (Hoisting Crane) 
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Buah rebus yang keluar dari rebusan segera akan dipipil lori tersebut 

ditarik dengan menggunakan tali capstand. Buah tersebut diangkat dengan 

menggunakan hoisting crane dan dimasukkan kedalam hopper dengan kapasitas 

angkatnya 37 ton TBS/jam. 

2) Alat penebah (Thresser) 

 Buah yang dimasukkan kedalam hopper thresser segera diatur 

meluncurnya masuk kedalam stripper drum. Yang mengatur agar buah rebus tidak 

masuk sekaligus kedalam stripper drum adalah autofeeder. Pemipilan dilakukan 

dengan membanting buah dalam drum yang berputar dengan putaran (23-25 rpm). 

Buah yang terpipil akan jatuh melalui kisi-kisi dan ditampung oleh fruit elevator 

dibawa oleh distributing conveyor untuk didistribusikan kesetiap unit digester. 

Selanjutnya tandan kosong melalui empty bunch conveyor dibawa ke incenerator 

untuk penimbunan sementara sebelum diangkut ke kebun digunakan sebagai  

mulsa. 

e. Stasiun Pengempaan 

Buah yang telah didistribusikan oleh distributing conveyor dijatuhkan 

masuk kedalam digester guna untuk diaduk didalamnya. 

1) Pengadukan (Digester) 

Pengadukan adalah ketel pengaduk yang berbentuk tabung tegak yang 

mempunyai dinding rangkap pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau 

pengaduk. Proses pengadukan dan pemanasan buah dapat belangsung dengan baik 

bila isi ketel selalu dipertahankan penuh. Minyak bebas dikeluarkan secara 

continou melalui lubang dasar ketel.Terhambatnya pengeluaran minyak yang 
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menyebabkan minyak berfungsi sebagai pelumas pisau sehingga mengurangi efek 

pelumatan pisau digester. 

2) Pengempaan (screw press) 

 Adonan yang keluar dari digester yang diperas dalam screw press pada 

tekanan cone 40-60 Bar dengan menggunakan air pembilas screw peress yang 

bersuhu 90ºC -95ºC sebanyak 15-20% TBS (maks). Untuk menurunkan viskositas 

minyak, penambahan minyak dapat pula dilakukan di oil gutter kemudian 

dialirkan ke oil gutter ke stasiun klarifikasi, sedangkan biji yang bercampur 

dengan serat pecahkan dengan menggunakan cake breaker conveyor untuk 

mempermudah pemisahannya. 

f. Stasiun klarifikasi 

1) Sand trap tank 

Minyak yang keluar dari screw press melalui oil gutter ditampung sebuah 

talang dan dialirkan ke sandtrap tank untuk mengendapkan pasir (kotoran). Di 

sandtrap tank diberi sebuah steam, sehingga temperature kerjanya 95ºC. 

2) Vibrating screen 

Crude oil yang akan diencerkan dialirkan ke vibrating screen yang 

tujuannya untuk memisahkan beberapa bahan asing seperti pasir, serabut serta 

bahan-bahan lain yang masih mengandung minyak dan dapat dikembalikan ke 

digester. Saringan ini mempunyai dua tingkatan yaitu bagian atas memakai 

saringan 30 mesh dan bagian bawah 40 mesh dan pada saat penyaringan 

dilakukan penyiraman dengan air panas dengan suhu 90 ºC dengan batasan 

perbandingan minyak dan air menjadi 1 : 2 di Crude Oil Tank.  
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3) Crude oil tank 

Minyak kasar yang telah dituang ke vibrating screen dialirkan ke dalam 

crude oil tank. Crude oil merupakan tangki penampungan minyak kasar yang 

mempunyai suhu 90 ºC - 95ºC. Untuk mengetahui ketetapan penambahan air 

pengencer maka setiap dua jam sekali diambil sample crude oil setelah masuk 

vibrating screen  dialirkan kedalam crude oil tank untuk selanjutnya dengan hand 

centrifuge dapat diketahui komposisi antara minyak, nos dan air. Komposisi 

tersebut diusahakan Minyak: 45% -50% ; Air: 35% - 40% ; dan NOS: 7% - 15%. 

4) Continous Settling Tank (CST) 

Minyak yang dipompakan dari crude oil tank ke continous settling tank 

dan terjadi pengendapan sludge yang terkandung dalam crude oil. Temperatur 

minyak dalam continous harus dipertahankan 90ºC - 95ºC. Minyak yang ada pada 

lapisan atas dikutip dengan bantuan skimmer ke pure oil tank sedangkan sludge 

dari bagian bawah melimpah melalui corong pelimpah yang diikatkan pada 

ketinggian tertentu yang selanjutnya dialirkan ke sludge tank dan tangki pisah ini 

dilengkapi dengan pemanas uap terbuka (injeksi uap) dan tertutup (steam coil). 

5) Oil Tank 

Minyak dari CST dialirkan kedalam Oil Tank. Minyak ini masih 

mengandung air dan kotoran-kotoran ringan. Fungsi dari Oil Tank adalah untuk 

mengendapkan kotoran-kotoran dan sebagai bak penampung sebelum minyak  

dialirkan ke oil purifuyer. Didalam Oil Tank lebberal Tank minyak dipanaskan 

dengan steam coil untuk mendapatkan suhu 90ºC - 95ºC. Panas yang ada 

menyebabkan air dan kotoran yang ikut dari CST akan turun kebagian lapisan 
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bawah, kotoran dan air di Blow down/ di Drain dari bawah kerucut Oil Tank dan 

akan ditampung di sludge Drain Tank guna untuk diproses kembali. Minyak dari 

Oil Tank yang masih mengandung air ± 0,6% dan sejumlah kotoran dialirkan ke 

Alat Oil Purifier. 

6) Oli Purifier 

Fungsi Oil Purifier adalah sebuah alat untuk memisahkan sludge-sludge 

yang melayang atau emulsi dalam minyak dan mengurangi kadar air sampai 0,35 - 

0,4%, sehingga kadar minyak produksi menjadi < 0,01% - 0,013%. Dengan sistem 

pemisahan atas perbedaan berat jenis dan gaya-gaya centrifugal. 

Dengan Gaya pusingan Bowl dist ± 7000 RPM, maka kotoran dan air 

yang jenisnya lebih berat dari minyak akan berada pada bagian luar. Temperatur 

minyak yang masuk ke Oil Purifier diusahakan 90 
0
C - 95 

0
C agar pemisahan 

lebih sempurna. Pencucian dilakukan minimal 2 jam  sekali. 

7) Vacum Drier 

Minyak dari Oil Purifier dengan suhu 90
0
C - 95

0
C dipompa dan 

ditampung dalam Float Tank untuk seterusnya diserap oleh Vacum Dryer. 

Dibawah pelampung terpasang Toper Spindle  untuk mengatur minyak yang 

disalurkan kedalam  bejana Vacum Dryer sehingga kehampaan dalam Vacum 

dryer tetap terkendali. Kemudian dengan melalui nozzle, minyak akan 

disemburkan kedalam bejana sehingga penguapan air akan lebih sempurna. Untuk 

menjaga keseimbangan minyak masuk dan keluar dari bejana digunakan float 
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valve. Minyak kering yang terkumpul didasar bejana akan disalurkan ke pompa 

dilantai bawah selanjutya dipompakan ke tangki timbun. 

8) Storage Tank (Tangki Timbun) 

Minyak sawit hasil proses pengolahan disimpan dalam tangki timbun  

kapasitas 2000 ton pada suhu 40
0
C - 60

0
C. Tangki ini dilengkapi dengan steam 

pemanas yang didistribusikan dari BPV. Setiap hari dilakukan pengujian mutu 

minyak sawit (CPO) tersebut dan setiap hari juga secara periodik diambil sample 

minyak bahagian atas, tengah, dan bawah masing-masing 500 ml untuk 

menentukan mutu CPO yang diproduksi (Kadar Air, Kadar Kotoran, dan ALB). 

g. Pengiriman Minyak Sawit atau CPO 

Di Pabrik Kelapa Sawit  Sei Pagar  pengiriman CPO dilakukan setiap 

hari, hal ini tergantung pada persediaan dan truk tangki  yang datang. Sebelum  

truk  masuk  ke  stasiun  pengisian (Loading Sheet), truk tersebut ditimbang 

dahulu satu persatu untuk diambil berat kosongnya (Tarra) dan disamakan dengan 

tarra-tarra sebelumnya. Kemudian truk tangki tersebut langsung diisi sampai 

benar-benar penuh lalu ditimbang kembali untuk mengetahui berat kotornya 

(Bruto), Hasil pengurangan Bruto  dengan Tarra adalah berat bersih (Netto). 
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Gambar IV.2  Proses Kegiatan Menghasilkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar 
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Gambar IV.3   Proses Pengolahan Kelapa Sawit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Penerimaaan Bahan Baku 

Penyortiran TBS 

PEREBUSAN 

Dengan waktu 110-120 menit, tekanan kerja 2,8kg/cm
2
-

3,0kg/cm
2 

dan temperature 130
0
C-135

0
C 

PENEBAH 

Dengan putaran 23-25 rpm. 

PENGADUKAN 

Dengan suhu 90ºC -95ºC 

PENGEMPAAN 

PENYARINGAN 

Penyiraman dengan air panas dengan Minyak: 45% -50% ; Air: 35% - 

40% ; dan Non Oily Solid: 7% - 15%. 

PENGENDAPAN 

PEMISAHAN 

Antara minyak, air dan kotoran 

PENYIMPANAN 

Dengan kapasitas 2000 ton pada suhu 40
0
C - 60

0
C 

Pengiriman minyak dan inti sawit 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V SeiPagar 

 


