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BAB I
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1

Sejarah Perkembangan Kilang
Kilang BBM Sungai Pakning mulai dibangun tahun 1968 oleh Refining

Associates Canada Ltd (reficen), mulai beroprasi pada bulan Desember 1969, dan
kemudian pada tahun 1975 seluruh operasi kilang dialihkan dari REFICAN ke
PERTAMINA hingga kini. Kapasitas operasi kilang rata-rata saat ini mencapai
50.000 barel perhari. Pengolahan minyak mentah (crude oil) dioperasikan oleh
empat fungsi operasi, yaitu:
1.

CDU (Crude Distillating Unit)
Pada CDU dilakukan proses distilasi atmosferik, yaitu proses
pemisahan fraksi-fraksi dari minyak bumi secara fisika berdasarkan
[erbedaan titik didihnya pada tekanan satu atmosfer atau sedikit diatasnya.
Komposisi dari crude oil yang diolah dan produk yang dihasilakan adalah
sebagai berikut:

Tabel 1.1 komposisi crude oil dan produk

Crude Oil

Produk

SLC (Sumatra Light Crude)

83% Vol

Naphtha

8% V

LCO (Lirik Crude Oil)

15% Vol

Karosene

13% V

ADO (Disel)

19% V

LSWR (Residue)

60 V

SPC (Selat Panjang Crude)
LLC (Lalalng Light Crude)

1% Vol

Injeksi Slop Oil

1 Vol

2.

ITP (Instalasi Tangki dan Pengapalan)
secara umum tugas dari ITP Kilang BBM Sungai Pakning adalah:
a.

Menangani pengoperasioan tanki crude dan produk.

b.

Proses bongkar (unloading) minyak mentah dan muat (loading)
poduk.

c.

Pengolahan Separator (penampung sementara buangan minyak)
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3.

Laboraturium
Laboraturium kilang berfungsi untuk mengawasi mutu minyak
mentah sebagai umpan CDU (crude oil), produk CDU, steam dan air
melalui proses analisa untuk menjamin sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan.

4.

Utilities
Keberadaan unit utilities dimaksudkan sebagai unit

yang

memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan vital unit
operasi yang berupa: air, udara bertekanan, listrik, steam dan fuel oil.
Fungsi unit utilities dikilang Sungai Pakning adalah :
a.

Mengelola WTP (Water Treatment Plant) sejangat dan Water
Intake Sungai Pakning.

b.

Pengoperasian Boiler (Penghasilan Steam).

c.

Pengoperasian WDcP (Water Decolorizing Plant) dan RO (Reverse
Osmosis).

d.

Pengoperasian Udara Bertekanan (Compression Air).

Pengoperasian Pembangkit Listrik (Power Plant) berfungsi mencatu tenaga
listrik untuk kebutuhan Kilang, Perkantoran, Balai Pengobatan dan Rumah
Bersalin, Perumahan dan sarana lainnya, WIS Sungai Dayang, WTP, serta area
NDB dengan pembangkit berupa Gas Turbine Generator dan Diesel. Jika kilang
mengolah minyak mentah sebanyak 50 MBSD, pembangkit daya listrik di Power
Station rata-rata sebesar ± 1800 KW, yaitu untuk memenuhi kebutuhan daya
listrik diarea kilang ± 1200 KW dan untuk diluar kilang ± 600 KW. Untuk
menjamin kehandalan catu daya listrik, pada kondisi normal dioperasikan
beberapa unit Gas Turbine Generator untuk mencukupi kebutuhan daya listrik
tersebut. Sebagai contoh, jika mengoperasikan 4 unit Gas Turbine Generator,
besarnya daya yang dibangkitkan masing-masing Gas Turbine Generator adalah
sebagai berikut:
a.

900-06-GE-1 = 200 KW

b.

900-06-GE-3 = 200 KW
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c.

900-06-GE-5 = 200 KW

d.

900-06-GE-6 = 1200 KW
Output tegangan 3,3 KV 3 fasa dengan frekwensi 50 Hz dari masing-

masing generator disatukan dalam Synchronizing Bus, yang kemudian dibagi ke
dalam 13 Outgoing Feeder untuk masing-masing beban termasuk motor
penggerak pompa-pompa vital berdaya besar, yaitu 946-PI A/B (pompa feed),
946-P2 A/B (pompa loading), dan 101-P6 B/C (pompa residu). Sistem penyauran
daya listrik menggunakan kabel bawah tanah (undergroud cable) pada tegangan
menengah sebesar 3,3 KV 3 fasa. Untuk kebutuhan tegangan rendah 380 V fasa,
digunakan transformator penuruh tegangan sebanyak 12 trafo diarea kilang dan 9
trafo diarea perumahan. Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pada jarigan
distribusi listrik beserta peralatan yang dicatu, diperlukan suatu sistem
perlindungan (proteksi). Alat pengaman dalam sistem perlindungan mendeteksi
keadaan gangguan dan mengirimkan sinyal ke pemutus tenaga untuk mengisolasi
atau memisahkan sistem yang terganggu terhadap sumber tegangan secara cepat
dan tepat. Oleh karena itu sangat diperlukan kehandalan dari alat pengaman, yaitu
dalam keadaan normal harus menjamin kelancaran operasi, dan dalam keadaan
tidak normal harus dapat memutus rangkain dengan cepat dan tepat.
1.2

Kilang Produksi BBM RU II Sungai Pakning
Kilang produksi BBM RU II Sungai Pakning adalah bagian dari Pertamina

RU II Dumai yang merupakan Kilang Minyak dari Business Group (BG)
pengolahan Pertamina.
Kilang produksi BBM Sungai Pakning dengan kapasitas terpasang 50.000
perhari dibangun pada tahun 1968 oleh Refining Association Canada Ltd (reficen)
diatas tanah seluas 280 H. Selesai tahun 1969 dan beroperasi pada bulan
Desember 1969.
Pada awal operasi kilang, kapasitas pengolahannya baru mencapai 25.000
barel perhari. Pada bulan September 1975, seluruh operasi kilang beralih dari
Reficen kepada pihak Pertamina. Semenjak itu kilang mulai menjalani
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penyempurnaan secaa bertahap sehingga produk dan kapasitasnya dapat
ditingkatkan lagi.
Menjelang akhir tahun 1977 kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000
barel perhari. Mencapai 40.000 barel pada bulan April 1980 dan sejak tahun 1982
kapasitas kilang menjadi 50.000 barel perhari, sesuai kapasitas terpasang.

Gambar 1.1 Kilang Produksi BBM RU II Sungai Pakning

1.3

Bahan Baku PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning
Bahan baku adalah minyak mentah (crude oil) yang terdiri dari :

1.

SLC (Sumatra Light Crude)

2.

LCO (Lirik Crude Oil)

3.

SPC (Selat Panjang Crude)
Asal bahan baku yaitu:

1.

Sumatra Light Crude (SLC)
Berasal dari lapangan Minas dan Duri, yang dihasilkan PT. Caltec Pacific
Indonesia (CPI), dikirm ke Sungai Pakning menggunakan kapal laut yang
berbobot 17.000 – 35.000 dwt dari Dumai.

2.

Lirik Crude Oil (LCO)
Berasal dari lapangan Lirik yang dihasilkan Pertamina dengan kapal laut
dikirim ke Sungai Pakning.
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3.

Selat Panjang Crude (SPC)
Berasal dari Selat Panjang yang dihasilkan kontraktor bagi hasil (Petro
Bumi Bhakti), dikirm dengan kapal laut ke Sungai Pakning.
Minyak mentah (crude oil) yang diterima dari kapal tampungan dalam 7

(tujuh) buah tangki penimbun yang dilengkapi dengan fasilitas pemanasan. Dalam
tangki penimbun terjadi proses pengendapan secara gravitasi sehingga kandungan
air yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan mengendap pada dasar
tangki dan dibuang

(di drain) kedalam parit yang dihubungkan dengan bak

penampung (sperator).

Gambar 1.2 Kapal yang mengangkut minyak mentah dari Dumai

1.3.1

Proses Pengolahan
Proses pengolahan minyak di PT. Pertamina RU II (persero) Sungai

Pakning terdiri dari :
1.

Pemanasan Tahap Utama
Minyak mentah dengan temperatur 45-50o C, dipompakan dari
tangki penampung melalui pipa, dialirkan kedalam pre-heater, sehingga
dicapai temperature kurang lebih 140-145o C, kemudian dimasukan ke
Desalter untuk mengurangi atau menghilangkan garam-garam yang
terbawa minyak mentah (crude oil).
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2.

Pemanasan Tahap Kedua
Setelah melalui pemanasan tahap pertama, minyak dialirkan
kedalam heater, sehingga mencapai temperatur 325-330o C. Pada
temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas,
kemudian dimasukan kedalam kolom fraksinasi (Bejana Diistlasi T-I)
untuk proses pemisahan fraksi minyak.

3.

Pemisahan Fraksi-fraksi
Didalam kolom fraksinasi terjadi proses fraksi, yaitu pemisahan
fraksi yang satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan titik didih
(boilding point).
Fraksi-fraksi minyak akan terpisah dengan sendirinya pada traytray yang tersususn secara bertingkat didalam kolom frekuensinya tabel
1.1.

1.4

Visi dan Misi Perusahaan
Kilang pertamina Sungai Pakning bercahaya bersih, cantik, handal dan

terpercaya.
Visi
1.

2.

Bersih
a.

Terciptanya budaya kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual.

b.

Mempunyai citra yang baik kedalam maupun keluar perusahaan.

c.

Peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup.

Cantik
a.

Selaras, serasi dan seimbang serta tertera dan tersistem.

b.

Mempunyai etika yang tinggi, baik secara individu maupun
perusahaan.

c.
3.

Dicintai baik oleh pekerja dan keluarga maupun masyarakat.

Handal
a.

Mampu memberikan jaminan terhadap pelanggan melalui kualitas
pelayanan yang prima.
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b.

Peningkatan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara
terus-menerus.

c.

Terciptanya lingkungan kerja yang menumbuh kembangkan
kreativitas pekerja.

4.

Terpercaya
a.

Konsisten melaksanakan tata nilai dan etika bisnis perusahaan.

b.

Melaksanakan good coporate governance yang akan menumbuhkan
kepercayaan dari stake holden dan akan meningkatkan upaya
penciptaan nilai (valve).

c.

Terciptanya sistem management trus.

a.

Melaksanakan usaha dibidang energi dan pertrokimia.

b.

Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional,

Misi

kompetitif dan berdasarkan tata nilai unggulan.
c.

Memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan,
pekerja dan masyarakat serta mendukung pertambahan ekonomi
nasional.

1.5

Struktur organisasi PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning

MAN PROD
KIL BBM SPK

AHLI UTAMA

AHLI UTAMA

RELIABILITAS

TEKNOLOGI

AHLI UTAMA

SEKRETARIS

REN DAN EKON

SECTION HEAD

SECTION

KA BAG

SECTION HEAD

OPERATION

HEAD HSE

KEUANGAN

GENERAL AFFAIR

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kilang BBM UP-II Sungai Pakning
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Sebagaimana diketahui, bahwa setiap perusahaan yang didirikan tentunya
mempunyai satu tujuan yang harus dicapai bersama-sama. Untuk mencapai tujuan
tersebut diperlukan satu struktur yang fungsinya adalah untuk saling membantu
dan saling berhubungan antara satu unit dengan unit yang lainnya, sehingga satu
pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.
Dalam struktur organisasi baik vertikal maupun horizontal, pimpinan dan
bahwahan secara bersama-sama dalam menjalankan usaha agar perusahaan yang
hendak dirintis dapat berkembang dan maju, shingga apa yang menjadi tujuan
perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, agar organisasi dapat berjalan dengan
baik harus disusun sedemikian rupa dalam sistem yang sistematis, sehingga
bagian mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya.
Setiap kepala bagian mempunyai tugas masing-masing, dan bertugas
mengawasi dan mengontrol pekerjaan yang dipimpin olehnya. Penjelasan struktur
organisasi PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning.
1.

Manager Production.
Mengkoordinasi mempimpin, merencanakan, meneliti, menyetujui,
mengesahkan, merencanakan dan memantau pengolahan operasional
production PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. Seperti HSE,
Engineering, Pruduction, Maintenance, General Affair, Keuangan,
Perkapalan, dan Kebandaraan. Target pengolahan dan produksi sesuai
dengan batas anggaran yang telah setujui.

2.

Secretary Manager
Melaksanakan,
administrasi

kantor

mengawasi
manager

kegiatan

production

keseketariatan

Sungai

dan

Pakning berupa

pengendaraan, surat masuk/keluar, komunikasi dan mengatur rapat
sehingga tersedianya sistem administrasi yang baik dan tertib, serta
lancarnya komunikasi.
3.

Production SH
Merencanakan,

mengkordinir,

mengevaluasi,

memantau,

mengawai, meneliti dan bertanggung jawab atas penyelenggarakan
kegaitan operasional dan administrasi produksi PT. Pertamina RU II
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Sungai Pakning dalam rangka mengelola bahan baku mejadi BBM serta
mengupayakan/kelancaran operasi, sehingga diperoleh margin maksimal
sesuai dengan target pengolahan secara aman, efektif, efisien dan ramah
lingkungan.
4.

Procurrment SH
Mengkordinasi, mengevaluasi, merencanakan, mengelola dan
mengawasi seluruh kegiatan procurement yang meliputi purchasing dan
material, dan contract dalam lingkungan kerja PT. Pertamina RU II Sungai
Pakning. Guna menunjang kelancaran operasional perusahaan, agar
tercapainya rencana kerja produksi PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

5.

General Affair SH
Pengolahan proses kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan
kesejahteraan,

serta

pembinaan/pengembangan

sumber

manusia.

Pengamanan aset kordinasi dan komunikasi dengan pihak luar, guna
terciptanya

pelayanan,

kesejahteraan

pembinaan

pekerja/keluarga,

komunikasi publikasi, dan sehubungan baik dengan pihak luar, serta
menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai aturan.
6.

HSE (Hall Safety Environmental) SH
Menyelengarakan,

mengkordinasi,

meneliti,

mengelola,

merencanakan, menganalisa, mengevaluasi mengawasi pelaksanaan atas
usaha kegiatan healty safety (HSE), yang meliputi kegiatan keselamatan
kerja, penanggulangan kebakaran, asuransi, pengelolaan lingkup dan
ksehatan kerja, agar berjalan secara efektif dan efesien sehingga terlaksana
lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kebakaran,
peledakan, pencemaran, kecelakaan, penyakit akobat kerja, keadaan
darurat, serta menunjang kelancaran untuk kehandalan operasional
perusahaan agar tercapai rencana kerja PT. Pertamina RU II Sungai
Pakning.
7.

Maintenance of SH
Merencanakan,

mengkordinasi,

mengontrol/mengawasi,

menganalisa, mengelola, mengendalikan, meningkatkan, mengevaluasi,
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pekerja pemeliharaan/perbaikan kilang, yang mencangkup kegiatan fungsi
pemeliharaan mekanik, sipil, listrik/instrument, guna memelihara,
meningkatkan kehandalan equipment peralatan kilang, dan fasilitas umum
dengan efektif dan efesien, serta berbasis pada KPI Manager Production
Spk.
8.

Plan Enginering Supervisor
Melaksanakan semua kegiatan yang berhubugan dengan operasi
terhadap kelayakan kinerja, unit operasi agar kualitas feed dan produk
sesuai

spesifikasi,

serta

kordinasi

dengan

fungsi

terkait

untuk

menyelesaikan masalah, dengan penerapan hasil evaluasi sehingga
mendapatkan hasi operasi yang efektif dan efesien.
9.

Reability Senior
Mengevaluasi, menilai , memeberi masukan/rekomendasi terhadap
pelaksanakan pekerja pemeliharaan peralatan kilang PT. Pertamina RU II
Sungai Paknung, merencanakan kehandalan kilang jangka menengah,
panjang dalam jangka memenuhi target kerja operasi kilang, serta
merumuskan improvement kehandalan, termasuk mengkoordinasi usulan
MOC.

10.

Distributor Supervisor
Bertugas memberikan pelayanan jasa, berupa kebutuhan saran dan
fasilitas umum yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya kebutuhan
akomodasi, transportasi, konsumsi dan hal-hal lin yang berhubungan
dengan kebutuhan kerja perusahaan

11.

Ka Kua Area Spk
Bertugas dan bertanggung jawab atas perusahaan yang meliputi
fungsi administrasi, pembendaharaan dan anggran, keuangan minyak dan
akuntansi perusahaan, mengontrol segala pemakaian biaya opeasional
mana yang perlu segera direalisasi dan mana yang dianggap yang tidak
perlu serta melakukan evaluasi dan perencanaan pemakaian biaya oleh
perusahaan tiap tahun berjalan.

12.

SR Supervisor Gen Del Poly
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Bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja dan
kluarga yang membutuhkan, memberikan penunjang medis yang
dibutuhkan.
13.

Ast Ops Kom D&S
Memberikan

pelayanan

dibidang

informasi

dan

teknologi

informasi, seperti penyediaan sarana komputer berbasis internet, yang
sangat dibutuhkan guna menunjang kelancaran kegiatan perusahaan.
14.

Head of Marine
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan
operasional kapal yang digunakan untuk membantu klancaran distribusi
minyak serta mengurus administrasi reparasi apabila ada kerusakan.

1.6

Ruang Lingkup PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning
PT. Pertamina (Pesero) RU II Sungai Pakning merupakan bagian dari

Pertamina RU II Dumai yang merupakan kilang minyak dari Busness Group (BG)
pengolahan Pertamina. PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dengan kapasitas
terpasang 50.000 barel perhari, dibangun pada tahun 1968 oleh Refining
Associate Cnada Ltd (reficen) diatas tanah seluas 280 Ha. Selesai tahun 1969 dan
beroperasi pada desember 1869. Pada awal operasi kilang, kapasitas
pengolahannya baru mencapai 25.000 barel perghari. Pada bulan september 1975,
seluruh operasi kilang beralih dari reficen kepada pihak Pertamina. Semenjak itu
kilang mulai menjalani penyempurnaan secara bertahap sehingga, produk dan
kapasitasnya dapat ditingkatkan.
Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000
barel perhari, mencapai 40.000 barel pada bulan April 1980, dan sejak tahun
1982, kapsitas kilang menjadi 50.000 barel perhari sesuai dengan kapasitas
terpasang.
Berbagai produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar mnyak telah di
hasil kan oleh PT Pertamina RU II Sungai Pakning baik memenuhi kebutuhan
luar negeri maupun dalam negeri, eperti produk produk NBM antara lain LSWR,
salah sat komitmen pertamina menjadikiang minyak keanggaan nasional terus
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berupaya meningkatkan program keandalan pertamina ang berkualitas dalam
menglah minyak metah yang berwawasan linkungan .
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BAB II
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA
KERAJA PRAKTEK

2.1

Kegiatan On The Job Training
Kegiatan ini dilakukan di area Kilang PT , Pertamina RU II Suungai

Pakning mulai tanggal 05 November 2020 / 31 Desember 2020 . Di Electrical &
Instrument Maintenance Secktion. Bertugas untuk memelihara seluruh praatan
listrik dan instrument dapat beroprasi secara normal . kegiatan yang di kerjakan
perbaikan dan pergantian pralatan listrik & instrument bila terjadi kerusakan ada
pun waktu keraj adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 memperbaiki kabel yang terkelupas
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Gambar 2.1 memasang lampu di danau

2.2

Waktu Kerja di kilang PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning

Table 2.1 Waktu Kerja di kilang Di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning

No
1
2
3

Hari
Senin s/d Kamis
Jumat
Sabtu s/d Minggu

Jam Kerja
07.00 s/d 16.00
07.00 s/d 16.00
Libur

Istirahat
12.00 s/d 13.00
12.00 s/d 13.00
Libur

Table 2.2 Kegiatan Kerja Mingguan Yang Dilaksanakan Di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning

No

Tanggal

1

Senin
2 November 2020

2
3

Selasa
3 November2020
Rabu
4 November 2020

Tugas yang dilaksanakan
1.
2.
1.
1.
2.

Pengurusan tanda pengenal untuk masuk
ke dalam kilang
Mencari warepark
Memperkenalkan diri pada pekerja atau
karyawan perusahaan
Pengenalan dunia kerja
Dan pengenalan lokasi Prusahaan
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4

Kamis
5 November 2020

5

Jumat
06 November 2020

No

Tanggal

1

Senin
9 November 2020
Selasa
10 November 2020
Rabu
11 November 2020

2
3

1.
2.
3.
1.

Tugas yang dilaksanakan
1.
2.
1.
2.
1.
2.

4

Kamis
12 November 2020

1.

2.
5

Jumat
13 November 2020

pemasangan grounding pada panel di
power station
perbaikan kompresor di yeti 2
pergantian timer yang rusak di yeti 2
Perbaikan fload swith

1.
2.

Mengumpulkan barang-barang di kilang
Memasang pipa tangki di area kilang PT
Perbaikan Motor 3pash
Pemasanagan cooling tower di tangki
Pemotongan proses fan untuk tutup
(p=21cm L=25cm
Melilit kawat untuk motor (1 ikat=11x3
kawat)
Pemasanagan gasket dan flank untuk
pengetesan pipa house dengan memberi
tekananair 15 kg
Pengecekan generator area perumahan
pertamina
Perbaikan motor operate valte (MOV)
korosine metering sistem
Pemasnagn instalaisi panel kontrol cooling
tower

No

Tanggal

Tugas yang dilaksanakan

1

Senin
16 November 2020

2

Selasa
17 November 2020
Rabu
18 November 2020

1. Membonkar motor yang trbakar di Telaga
suri perdana
2. Membersihkan kontrol valve
1. Sambung perkerjaan motor

3

4

Kamis
19 November 2020

5

Jumat
20 November 2020

1. Pemasanagn blower penyedot pada tangki
korosine
2. Pengantia lampu di WTP
3. Pemasangan konttrol valve pada heat
exchange pada pipa steam
1. Menghitung lilitan motor dan mencari
rumus keliling motor
2. Melilit motor 3 pash
1. Perbaikan lampu di area merine

15

No

Tanggal

Tugas yang dilaksanakan

1

Senin
23 November 2020

2

Selasa
24 November 2020

3

Rabu
25 November 2020

4

Kamis
26 November 2020
Juamat
27 November 2020

1. Pemasagan lampu di batang duku untuk
acara ust abdul somat
2. Membuat panel baru untuk acara ust abdul
somat
1. Pembongkaran lampu lampu di batang
duku seklian membongkar panel yang
telah di pasang untuk acara .
1. Pemasangan kabel instalasi untuk rumah
apung di danau pertamina
2. Pebaikan trafo di danau
1. Perbaikan instalasi kabel dan stop kontak
di lab
1. Merapikan kabel area kilang
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No

Tanggal

1

Senin
30 November 2020
Selasa
1 Desember 2020
Rabu
2 Desember 2020
Kamis
3 Desember 2020
Jumat
4 Desember 2020

2
3
4
5

No

Tanggal

1

Senin
7 Desember 2020
Selasa
8 Desember 2020
Rabu
9 Desember 2020
Kamis
10 Desember 2020
Jumat
11 Desember 2020

2
3
4
5

Tugas yang dilaksanakan
1. Mencari reverensi laporan di kantor induk
1. Mengambarkan rangkaian star delta
1. Pengambilan kabel
1. Pengantian saklar mesin heaters di lab
2. Menganti lampupemanas motor
1. Perbaikan dan pergantian saklar mesin
2. heters di laboraturiun

Tugas yang dilaksanakan
1. Pemasanagn box panel dan pengambilan
kabel
1. Pengambilan kabel
1. LIBUR BERSAMA
1. Pemotongan press motor 3 pash TECO
2915 rpm 36 Lilitan
1. Membongkar kompresor untuk di service
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No

Tanggal

Tugas yang dilaksanakan

1

Senin
14 Desember 2020
Selasa
15 Desember 2020
Rabu
16 Desember 2020
Kamis
17 Desember 2020
Jumat
18 Desember 2020

1. Membongkar kompersor yang akan di
service
1. Pembongkaran kabel lampu dan pasang
kabel dan lampu baru di telaga suri
perdana
1. Melanjutkan pemasanagn lampu di
jembatan telaga suri perdana
1. Pemasanagn panel lampu pada jembatan
telaga suri perdana
1. Pemasanagn panel pada bulopa untuk area
distribusi area perumahan

No

Tanggal

Tugas yang dilaksanakan

1

Senin

2

3
4
5

21 Desember 2020
2

Selasa
22 Desember 2020

1. Penyambungan kabel dari TR ke panel
suplay di yati 1
1. Penyambunagn suplai ke kafe terapung ke
telaga suri perdana
2. Pemasangan

lampu

sorot

untuk

pengaspalan area depan kantor induk dan
bundaran tugu pertamina
3

Rabu
23 Desember 2020

1. Pergantian pres gauge
2. Pemasangan plak untuk keperluan
pengelasan area depan kantor opersi

4

Kamis

1. Cuti bersama hari raya natal

24 – 28 Desember 2020

1
2

Rabu
29 Desember 2020
Kamis
30 Desember 2020

1. Penggantian dan perawatan filter
kompresor
1. Menyelesaikan laporan
2. Ambil sertifikat
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2.3

Target yang diharapkan
PT Pertamina RU II Sungai Pakning yang bergerak dalam bidang produksi

minyak bumi yang mempunyai kegiatan usaha meliputi proses pengolahan
minyak dan gas bumi , serta mencari keuntungan.
2.4

Perangkat lunak / keras yang di gunakan
Yang di maksud dengan perangkat lunak adalah , system kontrol yang

mengatur alan nya operasi yang berbasis pada sistem , sedang kan perangkat keras
untuk operasi generator,motor dll
2.5

Pengenalan safety
Sebelum melakukan kegitan pekerjaan di perusahaan sangat penting bagi

kita untuk menambah wawasan yang lebih bermanfaat karena pada saat kita
melakukan kegitan kita harus melihat kelengkapan safety .
Ada pun alat alat keselamatan yang diguna kan dalam lingkungan kerja
adalah sebagai berikut:
1.

Helm

2.

Kaca mata

3.

Masker

4.

Penutup telinga

5.

Sarung tangan

6.

Sepatu sefety

7.

Pelindung dari percikan api
Manfaat menggunakan alat pelindungan keselamatan antara lain nya

adalah sebagai berikut:
a.

Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja

b.

Memberi kesempatan jika teradi nya kecelakaan kerja

c.

Mencegah terengat aliran listrik

d.

Sebagai alat pelindung diri
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2.6

Bahaya sengatan listrik
Keselamatan kerja dibidang litrik sangat lah penting, karena listrik

merupakan salah satu factor penyebab atau sumber bahaya, bahaya listrik dapat di
sebab kan oleh arus listrik dinamis dan dapat pula di sebabkan oleh listrik statis,
penyebab terjadinya sengatan listrik adalah aliran listrik yang mengalir melalui
tubuh dengan kapasitas yang cukup besar pada manusia.
2.7

Tindakan pengamanan bahaya listrik
Pada perinsip nya menjaga keselamatan diri sendri sangat lah penting, oleh

kaerna itu ada beberapa hal yang hgarus di perhatikan yaitu:
1.

Mengisolir arus listrik terhadap pralatan yang di kerjakan dengan
membuka pemutus daya (CB off) dengan disertai pemasangan label
bahaya

2.

Menggunakan alat pelindung keselamatan yang telah di sediakan.
Kebijakan ini harus di patuhi serta dilaksanakan oleh semua pekerja dan
mitra kerja dalam bidang kelistrikan .
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BAB III
PENGGUNAAN GROUNDING KILANG PT PERTAMINA
RU II SUNGAI PAKNING

3.1

Pengertian grounding
Grounding atau Pentanahan adalah sistem pentanahan yang terpasang pada

suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan
mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke
bumi. Cara pemasangan grounding ini dapat menggunakan sebuah elektroda
khusus untuk pembumian yang ditanam di bawah tanah. Contoh pemasangan
grounding atau pentanahan seperti pada gambar berikut ini.

Gambar. 3.1 pemasangan grounding

Grounding atau arde pada instalasi listrik berguna sebagai pencegah
terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik yang terekspos
akibat terjadi kegagalan isolasi. Grounding dalam rumah Anda terpasang dengan
dua macam, yaitu untuk instalasi listrik rumah dan instalasi penangkal petri.Dua
sistem grounding ini memang harus dipisahkan pemasangannya dan berjarak
paling tidak 10 meter. Koneksi grounding untuk instalasi listrik rumah terpasang
di kWh meter PLN.
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3.1.1

Fungsi Grounding

1.

Untuk keselamatan, grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik
langsung ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan
api pada konsleting, misalnya kabel grounding yang terpasang pada
badan/sasis alat elektronik seperti setrika listrik akan mencegah kita
tersengat listrik saat rangkaian di dalam setrika bocor dan menempel ke
badansetrika.

2.

Dalam instalasi penangkal petir, system grounding berfungsi sebagai
penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. meski sifatnya sama,
namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding
untuk pernangkal petir pemasangannya harus terpisah.

3.

Sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat
mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan.
Bila kabel grounding berfungsi sebagai penghantar arus, maka alat yang

mendeteksi adanya arus sisa atau arus bocor adalah ELCB. ELCB ini adalah
sebagai proteksi instalasi listrik sebagai pencegah arus bocor. Untuk lebih
jelasnya bisa lihat ulasannya pada ELCB Pengaman Arus Bocor.
3.2

Pemasangan
Yang telah terpasang

Secara umum Kabel grounding terkoneksi di KWH

meter PLN. Pada saat pemasangan listrik oleh petugas PLN maka kabel grounding
akan dipasang ke KWH bahkan sampai penanaman pipa yang terpasang ke dalam
tanah. Namun ada pula pemasangan grounding dilaksanakan oleh pekerja proyek
perumahan, sehingga saat akan dipasang listrik oleh pihak PLN petugasnya
tinggal menyambungkan kabel dari pipa ke bumi menuju KWH.
3.3

Simbol Grounding
Simbol grounding pada elektronika dasar maupun pada sistem kelistrikan

digambarkan pada gambar dibawah. Simbol ini diperlukan saat membuat gambar
rangkaian elektrik ataupun rangkaian elektronik. Berikut ini adalah beberapa
simbol yang menjelaskan arti grounding pada gambar teknik.
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Gambar 3.2 Simbol grounding

1.

No 5017 eart (groud) atau pembumian
Yaitu pembumian yang berfungsi untuk proteksi perlindungan pada

seluruh sistem listrik maupun elektronik yang lansung di tancap kan di tanah
supaya tidak terjadi nya kerusakan pada alat elektronik.
2.

No 5018 Noiseless (Graund) atau pembumian tanpa suara
Untuk mengidentifikasi terminal ground tanpa suara „mis‟ dari sistem

pembumian dan di rancang khusus untuk menghindari dari kerusakan pada
peralatan.
3.

No 5019 Protektive Eart (Ground)
Untuk mengidentifikasi terminal yang dimaksud untuk sanbungan ke

konduktor eksternal untuk perlindungan terhadap sengatan listrik jika terjadi
kesalahan.
4.

No 5020 frame (Ground)
Ragka ground untuk mengidentifikasi ragka atau terminal sasis. Atau

untuk meningkatkan kekebalan pralatan terhadap gangguan yang dihantar pada
pralatan listrik atau elektronik.
Konduktor pembumian harus memenuhi 543.1 dan jika ditanam dalam
tanah, luas penampangnya harus sesuai dengan Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Luas penampang minimum konduktor pembumian yang ditanam dalam tanah

Diproteksi terhadap
korosi
Tidak diproteksi terhadap
korosi

Diproteksi secara
mekanis
2,5 mm2 Cu
10 mm2 Fe

Tidak diproteksi secara
mekanis
16 mm2 Cu
16 mm2 Fe
25 mm2 Cu
50 mm2 Fe

Luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk
diskoneksi otomatis suplai yang disyaratkan dalam 411 Bagian 4-41 dan mampu
menahan arus gangguan prospektif.
Luas penampang konduktor proteksi harus dihitung sesuai dengan 543.1.2
atau dipilih sesuai dengan Tabel 3.2. Pada kedua hal tersebut, persyaratan 543.1.3
harusdi perhitungkan.
Tabel 3.2 MOD Luas penampangan minimum konduktor proteksi

Luas penampangan konduktor lin S
mm2
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35
3.4

Luas penampangan konduktor proteksi
terkait mm2
Jika konduktor proteksi berbahab sama
seperti konduktor saluran
S
16
S/2

Penggunaan grounding pada tangki PT Pertamina RU II Sungai
Pakning
Bila kita ingin melakukan pemasangan grounding (pentanahan) dan atau

penangkal petir di Tangki, faktor yang harus diperhatikan adalah jenis tangkinya
sendiri, apakah jenis “Fixed roof tanks” atau “Float roof tanks”

Gambar 3.3 Tangki PT Pertamina RU II Sungai Pakning
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1.

Tiap sambungan antar plat logam (metalic plate) harus di-rivet, dibaut atau
dilas.

2.

Semua pemipaan yang masuk ke tangki baik inlet maupun outlet harus
tersambung secara metal (dilas)

3.

Roof dan shell harus mempunyai ketebalan minimum 3/16″ (4.8 mm) dan
harus disambungkan dengan cara di-rivet, dibaut atau dilas.

4.

Setiap

lubang

vapor

atau

gas

harus

ditutup

atau

dilengkapi

„flameprotection‟.
5.

Tangki harus digrounding-kan dengan bonding minimum 2 titik
pentanahan dengan interval antar titiknya maksimum 100 ft (30-m).

6.

Tangki dengan diameter +/- 45 meter bila pentanahannya dengan system
bonding maka jumlah titik bonding-nya minimum 5 titik (keliling tangki
dibagi 30 m).

7.

Resistivity tanah sebesar +/- 2000 Ohm-cm termasuk dalam kategori
buruk (poorly graded), sehingga akan lebih baik bila ditambah “ground
enhancement material” biasanya bisa diperoleh di vendor grounding.
Mengenai jumlah elektroda yang diperlukan, hal tersebut tergantung pada

sistem

grounding

secara

keseluruhannya

(termasuk

sistem

grounding

pabrik/refinery/plant), apakah terdapat “grounding Grid” atau tidak?? Bila
terdapat ground-grid, maka untuk memperoleh tahanan < 3 Ohm kemungkinan
lebih mudah.
3.5

Fungsi Grounding Untuk Tangki BBM Pertamina
Sistem grounding pada Tangki BBM adalah untuk memberikan

perlindungan pada seluruh Tangki . Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah
beberapa fungsi dari grounding di tangki pertamina RU II Sungai pakning :
1.

Untuk keselamatan, grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik
langsung ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan
api pada konsleting, misalnya kabel grounding yang terpasang pada
Tangki BBM seperti dinding atau atap akan mencegah kita tersengat listrik
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maupun sambaran petir saat taerjadi nya sengatan maupun kerusakan pada
tangki pertamina.
2.

Dalam instalasi penangkal petir, system grounding berfungsi sebagai
penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. meski sifatnya sama,
namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi Tangki dan grounding
untuk pernangkal petir pemasangannya harus terpisah.

3.

Sebagai proteksi peralatan kelistrkan atau instrumentasi sehingga dapat
mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan maupun sambaran
petir .

4.

Grounding di dunia eletronika berfungsi untuk menetralisir cacat (noise)
yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik, ataupun kualitas
komponen yang tidak standar.
Bila kabel grounding berfungsi sebagai penghantar arus, maka alat yang

mendeteksi adanya arus sisa atau arus bocor adalah ELCB. ELCB ini adalah
sebagai proteksi instalasi listrik sebagai pencegah arus bocor.

Gambar 3.4 Letak pipa grounding pada tangki
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1.

Pontoon roof, adalah jenis tangki eksternal floating roof yang
menggunakan pontoon sebagai alat pengapungnya. Jenis ini biasa
digunakan untuk tangki berdiameter 10-30 m (Pullarcot, 2015). Untuk
contoh tangki eksternal floating roof berjenis pontoon roof dapat dilihat
pada Gambar 3.5 di bawah

Gambar 3.5 Tangki Ekternal Floating Roof Berjenis Pontoon Roof

2.

Double deck roof, adalah jenis tangki eksternal floating roof yang
memilikidek ganda sebagai struktur roofnya. Tangki ini digunakan untuk
diamaterdiatas 30 m. Karena double decknya yang memiliki kekuatan dan
ketahananyang baik. Untuk contoh tangki eksternal floating roof berjenis
double deckdapat dilihat pada Gambar 3.6 di bawah ini.
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Gambar 3.6 Tangki Eksternal Floating Roof Berjenis Double Deck (EEMUA 159, 2014)

3.6

Karakteristik Tangki BBM dan Sistem Pentanahan
Menurut Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang pengawasan

instalasi penyalur petir pasal sembilan ayat b menyatakan bahwa bangunan
dimana disimpan,diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar
seperti pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak perlu dipasang
instalasi penyalur petir. Berikut adalah gambar sistem pentanahan pada tanki
BBM yang akan diukur tahanan pentanahanya.

Gambar 3.7 Tanki BBM dan Sistem Pentanahan
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Susunan pentanahan dapat digunakan tersambung atau terpisah untuk
keperluan proteksi dan fungsional menurut persyaratan instalasi listrik.
3.7

kerusakan tangki minyak PT Prtamina SPK akibat kegagalan
grounding

Gambar 3.8 : kerusakan tangki

Gambar di atas adalah kerusakan tangki akibat sambaran petir karena
terjadi nya kegagalan grounding yang mengakibat kan kerusakan tangki bbm yang
sangat parah kondisi ini dapat membahaya kan pekerja dan kerugian bagi
prusahaan , Ada sekitar 15 hingga 20 kebakaran Tangki Atap Terapung (FRT)
yang diketahui per tahun. Tangki Atap Apung sangat rentan terhadap efek
langsung dan tidak langsung dari petir. Sambaran petir langsung atau di dekatnya
dapat menyebabkan arus listrik mengalir melintasi cangkang tangki dan atap.
Ketika arus petir ini melintasi antarmuka atap / cangkang, mereka dapat
menyalakan uap yang mudah terbakar yang hadir dengan efek yang
menghancurkan.
Karenanya, gagal membumikan tangki dengan kuat maka biasa berakibat fatal
terhadap sekitar tangki yang tersambar . Oleh karena itu situasi ini dapat membuat
busur sekunder. Menyalakan uap. Skenario tipikal ini menyoroti mengapa petir
TIDAK harus mengenai tangki itu sendiri untuk menyebabkan ledakan atau
kebakaran.
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3.8

Strategi Grounding Pada Tangki BBM Atap Apung Untuk Petir
Ada sekitar 15 hingga 20 kebakaran Tangki Atap Terapung (FRT) yang

diketahui per tahun. Tangki Atap Apung sangat rentan terhadap efek langsung dan
tidak langsung dari petir. Sambaran petir langsung atau di dekatnya dapat
menyebabkan arus listrik mengalir melintasi cangkang tangki dan atap. Ketika
arus petir ini melintasi antarmuka atap / cangkang, mereka dapat menyalakan uap
yang mudah terbakar yang hadir dengan efek yang menghancurkan.

Gambar 3.8 Tangki BBM Atap Apung Untuk Petir

Sebagai contoh, jika sambaran petir mengenai tumpukan tangki yang
berdekatan. Serangan ini dapat menyebabkan muatan di dinding tangki habis
dengan cepat. Prolem meninggalkan 'biaya terikat' ditangguhkan di produk itu
sendiri. Karenanya, gagal membumikan atau membumikan tangki dengan kuat.
Oleh karena itu situasi ini dapat membuat busur sekunder. Menyalakan uap.
Skenario tipikal ini menyoroti mengapa petir TIDAK harus mengenai tangki itu
sendiri untuk menyebabkan ledakan atau kebakaran. Menurut IEC 62305, besaran
arus petir untuk Kelas I, tingkat proteksi petir (LPL) dipertimbangkan dan
dirancang untuk menahan 200 kA. Fitur arus petir adalah kenyataan bahwa
sebagian besar energi ini dikeluarkan hanya dalam 100 hingga 300 mikrodetik dan
bahwa petir mencapai arus puncak dalam hitungan mikrodetik.
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KESIMPULAN

Dengan adanya gruonding di tangki perusahaan maka dapat menetralisir
kerusan ditangki akibat sambaran petir bahkan arus bocor yang bisa membahaya
kan pekerja di setiap prusahaan , kegagalan grounding dapat menyebabkan
kerusakan yang fatal dan bisa membahaya kan pekerja perusahan
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