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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek (KP)
Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus
memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai
dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi
seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia
pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus bersifat
statis (pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan
kegiatan dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama
dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang
mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas.
Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi
pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan
sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill
mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan
apa yang diperoleh di bangku kuliah.
Dikarenakan hal ini, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan kuliah
kerja praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak
diberikan oleh kampus. KP dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan secara baik ilmu yang mereka dapatkan. Selain itu, agar mahasiswa
dapat mengetahui profesi serta atmosfer pekerjaan sesuai dengan program
studinya.
1.2 Tujuan dan Manfaat KP
Kegiatan KP bertujuan untuk :
1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan
teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah
dipelajari di kampus pada suatu organisasi/perusahaan
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2. Memberikan

kesempatan

kepada

mahasiwa

untuk

memperoleh

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program
studinya
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji
teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
keterampilan di organisasi/perusahaan
4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam
pengetahuan, keterampilan dan kemajuan dalam penerapan pengetahuan
dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja
5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa
dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis.
Sedangkan manfaat kegiatan KP :
1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
teoti/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu
pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya
3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis
masalah

yang

berkaitan

dengan

ilmu

pengetahuan

yang

diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya
4. Politeknik

Negeri

Bengkalis

memperoleh

umpan

balik

dari

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti
KP di dunia pekerjaannya
5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia
pekerjaan guna pengembangan kurukulum dan proses pembelajaran.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Pertamina RU II Sei. 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. Tenaga kerja yang mendukung kegiatan kilang RU II
Sungai Pakning adalah 207 pekerja Pertamina dan 61 pekerja jpk (Jasa
Pemaliharaan Kilang). Kilang produksi BBM Sungai Pakning dengan
kapasitas terpasang 50.000 barel perhari di bangun tahun 1968 oleh Refining
Associates Canada Ltd (Refican) diatas tanah seluas 280 Ha, selesai tahun 1969
dan beroperasi pada bulan Desember 1969. Pada awal operasi kilang, kapasitas
pengolahanya baru mencapai 25.000 Barel perhari, pada Bulan September
1975 seluruh operasi kilang beralih dari Rafican kepada pihak Pertamina.
Semenjak itu kilang mulai menjalani penyempurnaan secara bertahap,
sehingga produk dan kapasitasnya dapat di tingkatkan lagi.
Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000
Barel perhari, mencapai 40.000 Barel pada Bulan April 1982 kapasitas
kilang menjadi 30.000 barel.

Gambar 1.1 Kilang Minyak PT. Pertamina RU II Sungai Pakning
Sumber : Dokumentasi
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Gambar 1.2 Produksi BBM (CDU) RU II Sei.Pakning
Sumber : Dokumentasi
2.1.1 Bahan Baku
Bahan baku adalah minyak mentah (crude oil) yang terdiri dari :
a) SLC (Sumatera Light Crude).
b) LCO (Lirik Crude Oil).
c) SPC (Selat Panjang Crude).
2.1.2 Proses Pengolahan
1. Pemanasan Tahap Pertama
Minyak mentah dengan temperature 45-50 ᵒC dipompakan dari
tangki penampungan melalui pipa dialirkan ke dalam alat pemanas
(penukar panas) sehingga dicapai temperature kurang lebih 140-145 ᵒC
kemudian dimasukan ke Desalter untuk mengurangi atau menghilangkan
garam-garam yang terbawa didalam minyak mentah (Crude Oil).
2. Pemanasan Tahap Kedua
Setelah melalui tahap pertama, minyak dialirkan kedalam alat
pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian di panaskan
didapur (furnace) sehingga mencapai temperature 325-330 ᵒC, pada
temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas
kemudian dimasukan ke dalam kolam fraksinasi (bejana Destilasi D-1)
untuk proses pemisahan minyak.
4

3. Pemisahan Fraksi-Fraksi
Didalam kolam fraksinasi (Bejana Destilasi D-1) terjadi proses
destilasi, yaitu proses pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain
berdasarkan titik didih (boiling rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan
terpisah dengan sendirinya pada tray-tray yang tersusun secara
bertingkat didalam fraksinasi.
2.1.3 Produk Yang Dihasilkan
Produk yang dihasilkan terhadap bahan baku yang diolah adalah:
1. Naptha
2. Kerosene (Minyak tanah)
3. ADO (Diesel)
4. LSWR (Residue)
2.2 Proses Produksi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning

Pada dasarnya, proses pengolahan minyak bumi adalah proses pemisahan
minyak bumi menjadi produk-produk dengan komposisi yang lebih sederhana
dan lebih berharga seperti BBM. Proses pengolahan minyak bumi menjadi
fraksi-fraksi ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
2.2.1 Proses Pengolahan Pertama (Primary Process)
Primary process merupakan proses pemisahan minyak mentah
berdasarkan perbedaan fisik komponen-komponen yang terkandung
dalam minyak mentah. Sifat-sifat tersebur berupa titik didih, titik beku,
kelarutan dalam suatu pelarut, perbedaan antar molekul dan sebagainya.
Oleh karena itu, pemisahan minyak bumi pada proses primer ini
menggunakan pemisahan-pemisahan secara fisika.
2.2.2 Proses Pengolahan Lanjut (Secondary Process)
Secondary process merupakan proses lanjutan dari primary process.
Produk pada tahap sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan
pemisahan fisik. Oleh karena itu, pada tahap ini melibatkan proses
konversi atau secara kimiawi.
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2.2.3 Proses Treating
Proses Treating ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa
pengotor yang masih ada pada produk pengilangan atau menstabilkan
produk.
2.2.4 Proses Blending
Proses Blending atau pencampuran bertujuan untuk memenuhi
spesifikasi produk yang telah ditentukan dengan cara penambahan zat
aditif atau pencampuran dua produk yang berbeda.
PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning hanya memproduksi
produk hasil dari proses pengolahan pertama atau primary process saja,
sedangkan primary process dan proses lain dikerjakan oleh PT. Pertamina
(Persero) RU II Dumai.
Adapun proses pengolahan pertama (primary process) di PT.
Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning adalah sebagai berikut :
1. Pemanasan tahap pertama
Minyak mentah dengan temperatur 45-50 ᵒC di pompakan dari
tangki penampung melalui pipa kemudian di alirkan kedalam alat pemanas
( penukar panas

) sehingga

temperatur mencapai kurang

lebih

140-145 ᵒC, kemudian dimasukan kedalam desealter untuk mengurangi
atau menghilangkan garam-garam yang terbawa didalam minyak mentah
(crude oil ).
2. Pemanasan tahap kedua
Setelah melalui tahap pertama, kemudian minyak dialirkan ke
dalam alat pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian
dipanaskan di dapur (furnace) sehingga mencapai temperature 325-330
ᵒC, pada temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan
panas kemudian dimasukan ke dalam kolan fraksinasi (bejana destilasi
D-1) untuk proses pemisahan minyak.
3. Pemisahan fraksi-fraksi
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Didalam kolam franksinasi terjadi proses destilasi , yaitu proses
pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain berdasarkan titik didih
(boiling rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan terpisah dengan
sendirinya pada tray-tray yang tersusun secara bertingkat di dalam
faksinasi, Adapun proses-proses destilasi crude oil ditunjukkan oleh
gambar 2.2 berikut :

Gambar 1.3 Proses destilasi crude oil
Sumber: (http.//pengolahan minyak bumi.com)
2.3 Hasil Produksi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning

Produk yang di hasilkan oleh PT . Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning
terdiri dari 4 jenis dengan persentase produksi yang berbeda-beda untuk setiap
masing-masing produk tersebut . Adapun 4 jenis produk, yaitu :
1. Naptha = ± 9%
2. Kerosene = ± 17,34%
3. ADO (Diesel) = ± 43,36%
4 . LSWR (Residu) = ± 78,34%
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2.4 Visi Dan Misi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning

Adapun visi dan misi PT Pertamina RU II Sei. Pakning adalah sebagai
berikut:
2.4.1 Visi
Visi PT Pertamina (Persero) adalah menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia (to be world class energy company)
2.4.2 Misi
Bergerak dalam kegiata Eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran
niaga di Indonesia dan secara selektif di Dunia Internasional dengan
tujuan untuk menjadi perusahaan yang :
1. Kuat dan Sehat.
2. Memenuhi kepentingan konsumen dan menghasilkan keuntungan

bagi perusahaan.
3. Berprestasi setara dengan perusahaan terbaik di bidang minyak dan

gas bumi. Dalam melaksanakan usaha selalu berdasarkan pada tata
nilai unggulan yang berstandard internasional

berwawasan

lingkungan, Menumbuhkan kebanggan dan mengembangkan
prefesionalisme karyawan .
2.5 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur
Organisai guna untuk mengetahui dan menempatkan para personal dibidang
tugasnya

masing-masing.

Pertamina

RU

II

Sungai

Pakning

dalam

menjalankan operasi menggunakan line on-staff organization yang terdiri dari
beberapa staff dengan tugas yang berbeda- beda dan bertanggung jawab dalam
koordinasi stu pimpinan.
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Manager RU II
Production Sungai
pakning

Reability
Engineer

Plant Engineer
SPV

Distributor
BBM SPV

Secretary

Production
Section Head

HSE Section
Head

Sr SPV
Finance

Sr SPV
General
Affair

Sr SPV
Mechanic &
Civil

Sr SPV
Planner

Sr SPV
Porkshop

Sr SPV
Mechanic &
Civil

Maintenance
Section
Head

Procurement
Section Head

Sr SPV
Public &
Facility

Sr SPV
Electrical &
Instrument

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pertamina RU-II Sungai Pakning
Sumber : PT. Pertamina RU II Sungai Pakning
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2.5.1 Manager Produksi Sungai Pakning
Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan di
sebuah perusahaan /instansi. Tugas pokoknya adalah memimpin dan
mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan dikilang BBM
Sungai Pakning .
Memimpin,

mengendalikan

dan

memantau

pengolahan

dan

pengembanga SDM. Merencanakan, Meneliti menyetujui dan realisasi
rencana kerja, rencana anggaran operasi, rencana anggaran investasi
jangka

pendek,

menengah

dan

panjang

pengelolaan

lingkungan

keselamatan dan kesehatan kerja, operasi kilang, pemeliharaan kilang dan
fungsi penunjang lainya.
2.5.2 Group Leader Reliability
Tugas pokoknya adalah :
1. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan
instrument
2. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk
keperluan analisa , evaluasi dan pelaporan .
2.5.3 Plant Engineer Supervisor
Tugas pokoknya adalah :
1. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk
2. Melakukan upaya penghematan dengan memperhatikan
kehandalan operasi.
3. Mengawal jalannya operasi agar berbeda di bawah baku mutu
lingkungan yang telah di tetapkan oleh pemerintah .
2.5.4 Distribution BBM supervisor
Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan
pengolahan harian, penyediaan crude oil serta penyaluran produksi
sesuai rencana yang telah ditentukan guna mencapai target operasi
kilang secara optimal.
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2.5.5 Secretary
Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menejer
untuk mengerjakan suatu perkerjaan .tugas pokok adalah :
1. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan
kepada manajer produksi produksi BBm Sungai Pakning.
2. Menerima perintah langsung dari menajer produksi BBM Sungai
Pakning untuk kepentingan perusahaan sehari-hari.
3. Mempersiapkan bahan surat-surat umtuk keperluan rapat menajer
produksi.
2.5.6 Section Head Production
Mengkoordinir,

merencanakan,

mengevaluasi

pelaksanaan

pengoperasian utilities dan laboratorium serta segala kebutuhan,
kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang secara
aman, efektif dan efesien sesuai dengan target yang ditetapkan.
2.5.7 Section Head HSE
Mengkoordinasikan, merencanakan, meneliti analisa, menyetujui
dan

mengawasi

pelaksanaan

pencegahan,

penanggulangan,

pemantauan terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan
peralatan serta administrasi lingkungan keselamatan dan kesehatan
kerja.
2.5.8 Section Head Maintenance
Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan kilang
berfungsi dengan baik. Menyelenggarakan pekerjaan jasa dan
kontruksi sipil, mekanik dan listrik.
2.5.9 Section Heat Procurement
Menjamin stok minimum material perusahaan , mengatur proses
pelelangan

dan

tender

perusahaan,

menjamin

tersedianya

transportasi perusahaan .
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2.5.10 Senior Supervisor General Affairs
Dalam general affairs ini memproses kegiatan yang berkaitan
dengan pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber
daya manusia.
2.5.11 Senior Supervisor Finance Refinery
Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi dan mengawasi
serta menyelenggarakan kegiatan fungsi keuangan yang meliputi
penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengolahan,
penerimaan dan pengeluaran dana seta pelaksanaan akutansi
keuangan sesuai dengan standard akutansi keuangan yang berlaku.
2.5.12 Asisten Operasional Data dan Sistem
Menyediakan sarana komunikasi, sarana fasilitas administrasi
PC dan laptop dan menjamin operasional internet .
2.5.13 Senior Supervisor Gen Del Poly/ Rumah Sakit
Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala
medical check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan awat
inap dan emergency
2.5.14 Head of Marine
Pengaturan proses muat dan sandar kapal, penanggulangan
pencemaran perairan, berkoordinasi dengan pemerintah/direktur
hubungan laut dalam penanggulangan bersama.
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BAB III
TUGAS KHUSUS / TOPIK LAPORAN
3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan
3.1.1 Tabel 1.1: Kegiatan pada Minggu 1 (02 – 06 Nov 2020)
NO

Hari /
Tanggal

Kegiatan

1

Senin/02
November
2020



Registrasi masuk
KP

Kantor pusat PT.
Pertamina RU II
Production Sei Pakning

2

Selasa/03
November
2020



Pembuatan Badge
Name dan
wawancara

Kantor pusat PT.
Pertamina RU II
Production Sei Pakning

3

Rabu/04
November
2020



Pengenalan tempat
KP di area Range
1 (kilang)

Di sekitar Workshop
Maintenance

4

Kamis/05
November
2020



Workshop Maintenance

5

Jumat/06
November
2020



Perawatan pompa
vakum / popma
Liquid Ring
Compressor
(Offgest)
Pembubutan poros
Sump-Pump
Latihan pengujian
Alignment (Dial
Indikator) pada
proses bubut



Tempat Pelaksanaan

Workshop Maintenance

3.1.2 Tabel 1.2: Kegiatan pada Minggu 2 (09 – 13 Nov 2020)
NO

Hari /
Tanggal

1

Senin/09
November
2020

Kegiatan


Pengelasan plat
chanel untuk
penyangga SumpPump
13

Tempat Pelaksanaan

Bengkel Las dan
Konstruksi

2

Selasa/10
November
2020



3

Rabu/11
November
2020



4

Kamis/12
November
2020



5

Jumat/13
November
2020





Pengelasan plat
chanel untuk
pondasi SumpPump
Pengelasan plat
chanel untuk
pondasi SumpPump

Bengkel Las dan
Konstruksi

Pengelasan plat
chanel untuk
pondasi SumpPump
Pengelasan plat
chanel untuk
pondasi SumpPump
Pencarian bahan
untuk Baseplate
Sump-Pump

Bengkel Las dan
Konstruksi

Bengkel Las dan
Konstruksi

Bengkel Las dan
Konstruksi

3.1.3 Tabel 1.3: Kegiatan pada Minggu 3 (16 – 20 Nov 2020)
NO

Hari /
Tanggal

1

Senin/16
November
2020

Kegiatan




2

3

Selasa/17
November
2020



Rabu/18
November





Pembuatan spi
(Pump key) dengan
mesin Milling
(Freis)
Latihan pengjian
Alignment pada
proses bubut
Pemasangan
kopling pompa
sentrifugal
Pembubutan
penutup pompa
dari PVC
Pembubutan
kopling sumppump dan kopling

Tempat Pelaksanaan

Workshop Maintenance

Workshop Maintenance

Workshop Maintenance
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2020



4

Kamis/19
November
2020



5

Jumat/20
November
2020



motor sump-pump
Latihan pengujian
Alignment pada
proses bubut
Perawatan pompa
sentrifugal
(pembersihan karat
pada pompa dan
penggantian
bearing serta
gasket)
Membuat ulir
untuk Adjusting
Nut pada poros
pompa sentrifugal
dengan snei
manual

Workshop Maintenance

Workshop Maintenance

3.1.4 Tabel 1.4: Kegiatan pada Minggu 4 (23 – 26 Nov 2020)
NO

Hari /
Tanggal

Kegiatan

1

Senin/23
November
2020



2

Selasa/24
November
2020



3

Rabu/25
November
2020







Tempat Pelaksanaan

Pengelasan base
plate Sump-Pump
untuk Separator B
Pengelasan lantai
pondasi SumpPump
Pengelasan base
plate Sump-Pump
untuk Separator B
dan pengecatan nya

Bengkel Las dan
Konstruksi

Pengelasan
pelindung kabel
(Safety Cable)
Penyambungan
Pondasi dan
Baseplate SumpPump untuk
Separator B

Bengkel Las dan
Konstruksi

Bengkel Las dan
Konstruksi
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4

5

Kamis/26
November
2020



Jumat/27
November
2020







Pengelasan
pelindung kabel
(Safety Cable)
Penyambungan
Pondasi dan
Baseplate SumpPump untuk
Separator B
Pengelasan
pelindung kabel
(Safety Cable)
Penyambungan
Pondasi dan
Baseplate SumpPump untuk
Separator B

Bengkel Las dan
Konstruksi

Bengkel Las dan
Konstruksi

3.1.5 Tabel 1.5: Kegiatan pada Minggu 5 (23 – 26 Nov 2020)
NO

Hari /
Tanggal

Kegiatan

1

Senin/30
November
2020



Perbaikan pompa
sentrifugal (ganti
make seal)

Workshop Maintenance

2

Selasa/01
Desember
2020



Perbaikan pompa
Sentrifigal
Perbaikan rel roda
crane
Pengambilan nilai
pengujian
Alignment (Dial
Indikator) pada
proses bubut (Face
dan Around)
Pembuatan
pembengkok besi
behel (batang)
pakai mesin freis
Pembuatan
pembengkok besi
behel (batang)
pakai mesin freis

Workshop Maintenance




3

Rabu/02
Desember
2020



4

Kamis/03
Desember
2020



Tempat Pelaksanaan

Workshop Maintenance

Workshop Maintenance
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5

Jumat/04
Desember
2020



Pemotongan,
pembubutan dan
freis kepala
Pembengkok besi
behel

Workshop Maintenance

3.1.6 Tabel 1.6: Kegiatan pada Minggu 6 (07 – 11 Des 2020)
NO

Hari /
Tanggal

1

Senin/07
Desember
2020

Kegiatan




2

Selasa/08
Desember
2020





3

Rabu/09
Desember
2020



4

Kamis/10
Desember
2020



Jumat/11
Desember
2020



5



Tempat Pelaksanaan

Penyambungan
batang dan kepala
pembengkok besi
behel
Memotong dan
pengelasan
penyangga tangka
air
Penyambungan
batang dan kepala
pembengkok besi
behel
Memotong dan
pengelasan
penyangga tangka
air
PILKADA
SERENTAK

Bengkel Las dan
Konstruksi

Pengelasan tuas
pembengkok besi
Meninjau SumpPump di Separator
B

Bengkel Las dan
Konstruksi

Membuat lubang
untuk baut
pengikat pada pada
landasan
Pembengkok Besi
Behel pakai Mesin
Bor

Workshop Maintenance

Bengkel Las dan
Konstruksi

-
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3.1.7 Tabel 1.7: Kegiatan pada Minggu 7 (14 – 17 Des 2020)
NO

Hari /
Tanggal

Kegiatan

1

Senin/14
Desember
2020



2

Selasa/15
Desember
2020



3

Rabu/16
Desember
2020






4

5

Kamis/17
Desember
2020



Jumat/18
Desember
2020





Tempat Pelaksanaan

Membuat lubang
pengunci pada
Pembengkok Besi
Behel pakai Mesi
Bor
Menyambung
Pembengkok Besi
Behel ke landasan

Workshop Maintenance

Memperpanjang
ulir baut pengikat
pada Pembengkok
Besi Behel dengan
Snei
Buat ulir pada pipa
1inci dengan Mesin
Ulir
Memperbesar
lubang pada
landasan dan
pengunci
Pembengkok Besi
Behel
Membubut rata
poros GearBox
Mesin rumput
Membuat spi
(Pump Key) pakai
Mesin Freis
Membuat Palu
pakai Mesin Bubut
dan dan
menyambungnya
dengan tangkai
pakai Mesin Las

Workshop Maintenance

Bengkel Las dan
Konstruksi

Workshop Maintenance

Workshop Maintenance
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3.1.8 Tabel 1.8: Kegiatan pada Minggu 8 (21 – 25 Des 2020)
NO

Hari /
Tanggal

Kegiatan

1

Senin/21
Desember
2020



Pengambilan data
Pompa Turbin
Vertikal (Vertical
Turbine Pump)

Area Range 1 (CDU)

2

Selasa/22
Desember
2020



Pengambilan data
di CDU (Clude
Destilation Unit)

Area Range 1 (CDU)

3

Rabu/23
Desember
2020



4

Kamis/24
Desember
2020

5

Jumat/25
Desember
2020

Pengambilan data
KP
 Perbaikan dan
pemasangan
pompa sentrifugal
(Packing, Pump
key dll)
Cuti Bersama (libur)

Tempat Pelaksanaan

Workshop Maintenance

-

Cuti Bersama (libur)

-

3.1.9 Tabel 1.9: Kegiatan pada Minggu 9 (28 – 30 Des 2020)
NO

Hari /
Tanggal

1

Senin/28
Desember
2020

Kegiatan


Perawatan Trafo Las
Portabel (pengecekan
ban, saringan minyak,
penggantian kabel las
dan pengecekan oli)

Tempat Pelaksanaan

Workshop Maintenance
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2

Selasa/29
Desember
2020



Perbaikan Gerinda
tangan (kabel
terbakar)

Workshop Maintenance

3

Rabu/30
Desember
2020



Dokumentasi KP
terakhir

Workshop Maintenance

3.2 Target yang Diharapkan
Di era globalisasi ini persaingan manusia sangat ketat, baik dibidang
perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan
softskill yang baik. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek ini adalah
sebagai berikut:
1. Menegakkan disiplin saat jam kerja
2. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai keinginan
3. Mengetahui macam-macam pompa khususnya pada mesin pompa yang
ada di PT. Pertamina RU II Production Sei Pakning ini
4. Mengetahui cara perawatan dan perbaikan pompa yang rusak
5. Mengetahui proses dari clude (minyak mentah) hingga menjadi Naptha
(bensin), ADO (diesel), Kerosene (minyak tanah), dan residu.

3.3 Perangkat yang digunakan
Selama mahasiswa melaksanakan kerja praktek, mahasiswa dituntut langsung
dalam melaksanakan kegiatan kerja di area Workshop Maintenance dan Bengkel
Konstruksi. Guna untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibekali dari Politeknik
Negeri Bengkalis dan membantu karyawan dan kontraktor, dalam hal ini
mahasiswa selama melakukan pekerjaan perawatan dan pengelasan banyak
menggunakan peralatan pembantu untuk menunjang pekerjaan yang diberikan.
Diantara perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Kacamata Safety
2. Sarung tangan
3. Wearpack dan sepatu safety
4. Kunci ring pas
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5. Kunci pukul tang
6. Jangka sorong
7. Tang stel
8. Kunci L
9. Palu
10. Kunci pipa
11. Inside/outside calliper
12. Alat tap dan snei ulir
13. Mesin bubut
14. Mesin freis
15. Mesin gurdi (bor)
16. Mesin potong
17. Mesin gerinda tangan
18. Mesin las
19. Mesin pembuat ulir
20. Waterpass
21. Penggaris siku baja
22. Meteran
23. Sekrap
24. Obeng
25. Kuas
26. Kunci inggeris
27. Pahat
28. Gergaji besi
29. Dial indikator
30. Helm
31. Cup (topeng las)
32. Sarung tangan las
33. Elektroda
34. Mata bor dan pisau bubut
35. Mesin press
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36. Kunci chuck
37. Kunci shock
38. Grease
39. Cairan anti karat (WD)
40. Dll
3.4 Data-data yang diperlukan
Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis
menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara di antaranya:
3.4.1 Observasi
Merupakan metode pengumpulan dengan cara mengamati langsung
terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek di
lapangan maupun memperhatikan teknisi yang sedang praktek.
3.4.2 Interview
Merupaka metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara
langsung baik dengan supervisor maupun kepada teknisi yang ada di
lapangan/perusahaan.
3.4.3 Studi Perusahaan
Merupaka metode pengumpulan data dengan cara membaca dan
mempelajari literatur-literatur yang berhibungan dengan proses dan cara
kerja, juga catatan yang didapat di kampus.
3.5 Dokumen dan File yang dihasilkan
Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Pertamina (Persero) RU II
Production Sei Pakning tidak semua dokumen-dokumen atau file-file yang bisa di
ambil, karena dokumen ini merupaka rahasia perusahaan dan perusahaan tidak
memberi izin leluasa kepada mahasiswa yang ingin mengambil suatu file atau
dokumentasi kegiatan.
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3.6 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas
Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama menyelesiakan tugas kerja
praktek ini, yaitu:
1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek, yaitu
dari segi bahasa, tata tulis, dan lampiran yang diperlukan dalam
pembuatannya.
2. Kurangnya pengetahuan tentang pompa dan proses produksi dan
pengolahan minyak.
3.7 Hal-hal Yang Dianggap Perlu
Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini,ada beberapa yang di
anggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada
penyusunan laporan KP
2. Menyelesaikan data-data dengan judul laporan penulis buat
3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk menyususn laporan
dari buku maupun dari media internet
4. Lembar pengesahan dari perusahaan sebagai bukti bahwa laporan kerja
praktek telah selesai.
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BAB IV
PEMASANGAN DAN PERAWATAN POMPA TURBIN
VERTIKAL TIPE OPEN LINESHAFT DI AREA BOILER CDU
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU II PRODUCTION SPK. SEI
PAKNING

4.1 Pengertian Pompa
Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari tempat satu ketempat
lainnya yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi
kinetik. Energi mekanik yang diberikan alat tersebut digunakan untuk
meningkatkan kecepatan, tekanan atau elevasi (ketinggian). Pada umumnya
pompa digerakkan oleh motor, mesin atau sejenisnya.
Banyak faktor yang menyebabkan jenis dan ukuran pompa serta bahan
pembuatnya berbeda, antara lain jenis dan jumlah bahan cairan tinggi dan jarak
pengangkutan serta tekanan yang diperlukan dan sebagainya. Dalam suatu pabrik
atau industri, selalu dijumpai keadaan dimana bahan-bahan yang diolah
dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lain atau dari suatu tempat
penyimpanan ketempat pengolahan maupun sebaliknya. Pemindahan ini dapat
juga dimaksudkan unuk membawa bahan yang akan diolah dari sumber dimana
bahan itu diperoleh.
Kita tahu bahwa cairan dari tempat yang lebih tinggi akan sendirinya
mengalir ketempat yang lebih rendah, tetapi jika sebaliknya maka perlu dilakukan
usaha untuk memindahkan atau menaikkan fluida, alat yang lazim digunakan
adalah pompa. Pemindahan fluida dengan menaikkan tekanan pada pompa adalah
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain:
4.1.1 Hambatan Kecepatan.
Hambatan ini terjadi karena aliran fluida didalam tabung atau pipa
mempunyai kecepatan tertentu, maka pompa harus memberikan tekanan yang
diinginkan.
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4.1.2 Hambatan Gesekan.
Hambatan ini terjadi pada gesekan sepanjang pipa-pipa yang dilaluinya.
4.2 Pengertian Pompa Turbin Vertikal
Pompa Turbin Vertikal disebut juga dengan pompa Water Well atau Deep
Well tergantung pemakaian. Pompa turbin vertikal adalah pompa sentrifugal yang
dirancang khusus untuk memindahkan air dari sumur bawah tanah atau minyak
cadangan. Mereka juga dikenal sebagai pompa turbin sumur dalam atau pompa
turbin poros saluran. Ini adalah pompa sentrifugal sumbu vertikal dengan impeler
berputar dan mangkuk stasioner yang berisi baling-baling pemandu (difusser).
Pompa ini menggunakan bowl untuk mengubah head kecepatan ke head tekanan.
Pompa ini terbuat dari bagian yang dapat dilepas untuk memudahkan
pengangkutan

dan

pemasangan

di

stasiun

pemompaan,

dengan

mempertimbangkan dimensi dan berat keseluruhan yang relatif besar. Pompa
terbuat dari besi tuang, rotor berada dalam konstruksi tertutup. Poros pompa
dipandu dalam bantalan geser dan pelumasan bantalan dilakukan dengan cairan
yang masuk pada tipe Open Lineshaft atau atau pelumasan dari luar (External
lubrication) pada tipe Enclosed Lineshaft tergantung pada kebutuhan. Berat akhir
perakitan bervariasi tergantung pada jenis motor dan jumlah tahapan. Ini bisa
antara 32000-5000 kg.
Pada umumnya, pompa ini digunakan sebagai pemompa air yang berasal sari
sumber air dibawah tanah. Biasanya pompa jenis ini di aplikasikan untuk
kebutuhan irigasi, agrikurtural, penyediaan sumber air, industri, proses produksi,
sirkulasi, refrigerasi dan tujuan lainnya. Pompa ini dapat bekerja dari kapasitas 10
gpm hingga 25000 gpm.
4.3 Jenis-jenis Pompa Turbin Vertikal
4.3.1 Open Shaft.
Konstruksi lineshaft terbuka (tidak ditutup oleh tube) memungkinkan
pelumasan bearing oleh cairan yang dipompa.
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4.3.2 Enclosed Shaft
Lineshaft dan bantalan yang benar-benar terisolasi dari cairan yang
dipompa (ditutupi oleh tube). Minyak atau air dapat digunakan sebagai
pelumas eksternal (dari oil reservoil).

Gambar 4.1 Jenis Pompa Turbin Vertikal
Sumber: id.dpwaterpumps.com
4.4 Prinsip Kerja Pompa Turbin Vertikal
Bekerja dengan prinsip yang sama dengan pompa sentrifugal. Satu-satunya
perbedaan adalah bahwa mangkuk (bowl) memiliki baling-baling pemandu
stasioner yang mengelilingi impeler dan saat air meninggalkan impeler, balingbaling yang membesar secara bertahap langsung ke atas dan head kecepatan
sebagian diubah menjadi tekanan.
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Pompa Turbin Vertikal ini bekerja setiap kali air mengalir melalui dasar
pompa (suction case). Setelah itu, ia bergerak ke pendorong tahap pertama untuk
meningkatkan kecepatan air (mengalami gaya sentrifugal oleh impeler).
Kemudian air mengalir ke mangkuk diffuser (bowl) di atas impeller, di mana
energi berkecepatan tinggi ini dapat diubah menjadi tekanan tinggi.
Cairan dari mangkuk juga memasok ke impeller sekunder yang berada di atas
mangkuk. Jadi metode ini berlanjut sepanjang fase pompa. Setelah pasokan air
menjauh dari discharge bowl, kemudian mengalir sepanjang pipa kolom vertikal
panjang menuju arah luar (discharge head). Jumlah air dan tekanan (head) yang
terjadi pada proses pompa sentrifugal berhubungan dengan kecepatan rotasi,
diameter impeller dan ukuran baling-baling impeller.
4.5 Komponen Utama Pompa Turbin Vertikal
4.5.1. Driver / Penggerak (Motor)
Unit penggereak disediakan dalam berbagai jenis dan ukuran untuk
memenuhi banyak kebutuhan dan kegunaan yang lebih luas. Motor yang
dipakai adalah jenis Vertical Hollow Shaft (VHS) Low Voltage High Thrust.
Motor jenis ini memerlukan poros eksternal tidak seperti motor pada
umumnya. Untuk spesifikasi nya sebagai berikut:
̵

Speed

: 1800 Rpm

̵

Power

: 7.5 – 800 Hp

̵

Voltage

: 230/460 V

̵

Frequency

: 60 Hz
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Gambar 4.2 Motor Penggerak/Vertical Hollow Shaft Motor
Sumber: Dokumentasi
4.5.2. Discharge Head
Adalah besi cor kokoh yang menopang pompa dan penyangga pada
pondasi. Pada saat instalasi ini harus menyesuaikan lubang sumur dan besar
bowl yang terhubung ke pipa pembuangan. Cangkir minyak (grease cup)
disediakan untuk memastikan sedikit pelumas yang diperlukan untuk menjaga
stuffing box (packing container) tetap lembut. Stuffing box menutup poros atas
pompa untuk mencegah kebocoran yang berlebihan sekaligus membiarkan
beberapa kebocoran melumasi pergerakan pompa.

Gambar 4.3 Discharge Head
Sumber: neptunopumps.com
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4.5.3 Flanged Colomn / Column Pipe
Pipa kolom memanjang dari bagian bawah discharge head ke atas rakitan
mangkuk pompa. Itu membawa cairan yang dipompa dan mendukung atau
menyangga bantalan lineshaft dengan bearing retainer. Pada pompa open
lineshaft, cairan yang naik melalui pipa kolom melumasi bantalan lineshaft.
Panjang pipa kolom tergantung pada kedalaman sumur dan akan bervariasi
tergantung pada instalasi masing-masing.

Gambar 4.4 Flanged Colomn
Sumber: neptunopumps.com

Gambar 4.5 Pipa Kolom
Sumber: Dokumentasi
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4.5.4. Bowl
Digunakan sebagai rumah impeller dan mengubah air berkecepatan tinggi
dari impeler menjadi tekanan tinggi yang dilakukan oleh sudu-sudu dalam
bowl. Bowl dirangkai jadi satu menjadi bowl assembly. Inilah yang mengangkat
air ke atas. bowl assembly terdiri dari suction bowl, intermediate bowl, dan top
bowl. Pada dasar rakitan mangkuk dapat dilengkapi dengan saringan (strainer)
untuk mencegah kerusakan internal dari masuknya benda asing.

Gambar 4.6 Bowl
Sumber: neptunopumps.com
4.5.5 Impeler
Impeler merupakan bagian utama dari sebuah pompa sentrifugal.
Berfungsi memberikan energi pada zat cair yang dialirkan. Ketika zat cair
mengalir melalui impeller yang berputar, zat cair mengalami percepatan dan
mengakibatkan naiknya energi kinetik zat cair. Hal ini terjad karena zat cair di
dalam impeler ikut berputar oleh dorongan sudu-sudu dan menimbulkan gaya
sentrifugal yang menyebabkan zat cair mengalir dari tengah impeller keluar
melalui saluran di antara sudu-sudu. Zat cair dilewatkan ke diffuser (bowl)
sehingga energi kinetik tersebut diubah menjadi energi tekanan. Impeler
dihubungkan dan digerakkan oleh sebuah poros pompa (lineshaft). Lineshaft
dibuat dari stainless steel dengan panjang bisa mencapai 1,5 M. Di ujung poros
terdapat ulir CCW untuk memasang lineshaft coupling.
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Gambar 4.7 Impeler
Sumber: Dokumentasi
4.6 Pemasangan Pompa Turbin Vertikal
4.6.1 Sebelum Pemasangan
4.6.1.1 Lokasi Pemasangan
Tempatkan pompa di tempat yang mudah dihubungkan ke pengaturan
pipa pembuangan, dan dapat dilakukan pemeriksaan berkala. Harus ada
area yang cukup untuk memungkinkan penggunaan crane overhead atau
perangkat pengangkat lainnya dengan kapasitas yang cukup untuk
menangani pompa yang dirakit pipa kolom dan motor pompa satu per satu.
4.6.1.2 Pondasi
Pondasi dapat terdiri dari bahan apa pun yang dapat menahan Beban
total pipa (beban motor dan beban pompa di dalam sumur) dan akan
menyerap tegangan dan guncangan yang terjadi sewaktu-waktu.
Fondasi harus rata, baut fondasi dengan ukuran yang ditentukan harus
ditempatkan sesuai dengan discharge head pompa.
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Gambar 4.8 Pondasi
Sumber: Dokumentasi
Saat unit pompa dipasang, rangka baja struktural (discharge head)
harus ditempatkan secara langsung di atas atau sedekat mungkin ke
pondasi. Landasan dibaut ke penyangga baja untuk menghindari distorsi,
mencegah getaran, dan menpertahankan kesejajaran yang benar.

Gambar 4.9 Struktur Pondasi
Sumber: Manualbook Pump
4.6.2 Peralatan yang Dibutuhkan
Peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan meliputi;
- Baut pondasi, baut pengikat bowl
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- Alat peralatan seperti kunci ring pas, kunci momen, grease,
palu, penyangga poros, pemukul, collet, dongkrak hidrolik, Air
Impact Wrench, Chain Tongs, kunci pipa dan sebagainya.
- Derek yang cocok dengan rantai atau derek dengan kerekan
rantai atau peralatan serupa yang memiliki pengait dan putar
(crane).
4.6.3 Cara Pemasangan Pompa


Tutup lubang pondasi dengan tiplek agar debu atau benda asing tidak
terjatuh ke dalam sumur



Posisikan peralatan pengangkat dengan kait dan putar berpusat di atas
pondasi



Pasang saringan (strainer) akan digunakan di ujung bawah suction bowl,
pasang penjepit pipa ke ujung atas bowl assembly (top bowl) dan
kemudian angkat sampai ujung bawah tepat di atas pondasi/lubang sumur
pakai crane.

Gambar 4.10 Saringan (Strainer)
Sumber: neptunopumps.com


Lepaskan penutup pondasi tadi dan turunkan bowl assembly sampai
penjepit pipa bertumpu pada pondasi
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Gambar 4.11 Pemasangan Bowl Assembly
Sumber: Manualbook Pump


Pasang lineshaft coupling di lineshaft pompa yang mencuat dengan
memutarnya berlawanan jarum jam. Beri pelumas pada ulir lineshaft
terlebih dahulu



Lalu pasang lineshaft di ujung kopling tadi dengan memutar berlawanan
jarum jam
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Gambar 4.12 Pemasangan Flanged Colomn / Pipa kolom
Sumber: Manualbook Pump


Angkat pipa kolom dengan penjepit pipa dan sambungkan ke discharge
bowl dengan memutar searah jarum jam. Bagian ulir diberi pelumas
terlebih dahulu.



Lepaskan penjepit pipa di discharge bowl. Lalu turunkan pipa kolom
perlahan sampai penjepit pipa bertumpu pada pondasi



Pasang bearing retainer di atas pipa kolom untuk menyangga lineshaft
tetap center.
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Gambar 4.13 Bearing Retainer
Sumber: neptunopumps.com


Pasang cor coupling untuk menambungkan sesama pipa kolom



Lakukan Langkah 5-10 sampai setidaknya sampai 1 stage bowl assembly
masuk ke dalam fluida / sesuai kebutuhan



Angkat discharge head di atas pipa kolom dan sambungkan dengan baut
pengikat. Sebelumnya ujung pipa kolom di pasang adapter / lock ring
untuk menyambungnya ke discharge head.

36

Gambar 4.14 Pemasangan Discharge Head
Sumber: Manualbook Pump


Angkat sedikit discharge head dan lepaskan penjepit pipa pada pipa kolom
dan turun kan discharge head perlahan sampai bertumpu pada pondasi.



Sesuaikan lubang keluar dengan pipa pengeluaran dan kencangkan
discharge head pada pondasi dengan baut pengikat (bolt fondation)



Lepaskan sling pada pompa (discharge head)



Pasang stuffing box (packing container) dengan memasukkan nya ke poros
yang mencuat kedalamnya dan kunci ke discharge head. Isi celah dengan
packing ring, lalu tutup dengan split gland pakai baut (stud dan hex nut).
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Gambar 4.15 Stuffing Box
Sumber: Manualbook Pump


Pasang lineshaft motor dengan menyambungnya ke lineshaft pompa pakai
lineshaft coupling



Angkat, pasang driver stand dan kunci ke discharge head



Angkat motor pakai crane ke atas secara vetikal sampai lineshaft motor
masuk kedalam motor dan bertumpu pada driver stand.

Gambar 4.16 Pemasangan Motor / Driver
Sumber: Manualbook Pump
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Pasang drive coupling dan gib key yang ada di atas motor untuk
menghubungkan poros pompa dengan motor. Lalu kunci pakai baut



Pasang adjusting nut untuk mengunci pompa berlawanan jarum jam



Isi grease cup dengan pelumas dan pasang pada stuffing box



Hidupkan motor pertama kali untuk mengetahui apakah pompa berfungsi
dengan baik atau ada indikasi masalah pada pompa yang telah di rakit.

4.7 Perawatan Preventive dan Corrective Pompa Turbin Vertikal
4.7.1 Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance)
4.7.1.1 Inspeksi
Baut pada pompa ini dirancang untuk tahan lama dalam waktu lama
dengan sedikit pemeriksaan secara berkala, memeriksa sistem oli untuk
memastikan berfungsi dengan baik dan pasokan oli, memeriksa
kebocoran pada stuffing box, dan baut yang longgar, getaran yang
berlebihan, kotoran dan korosi.
4.7.1.2 Kebersihan
Bersihkan karat atau korosi dengan sikat kawat halus dan kain
lap/kain majun. Bila perlu, bersihkan semua bagian dengan membasahi
kain atau sikat dengan pelarut yang sesuai (cairan anti karat).
4.7.1.3 Pelumasan
Pompa Turbin Vertikal bergantung pada cairan yang dipompa untuk
melumasi bantalan mangkuk antara dan atas, bantalan discharge bowl,
dan bantalan lineshaft. Simpan cangkir minyak di atas stuffing box yang
berisi minyak dengan kadar yang baik. Jangan kencangkan mur stuffing
box berlebihan untuk menghentikan semua kebocoran. Pengencangan
tergantung pada sedikit jumlah kebocoran karena untuk pelumasan pada
poros akan mengalami kerusakan atau mengalami keausan yang
berlebihan jika semua kebocoran dihentikan. Praktik terbaiknya adalah
melonggarkan grand sampai mur dapat diputar dengan jari, dan biarkan
bocor sebanyak-banyaknya selama beberapa saat atau setelah stuffing box
dipasang kembali. Kencangkan mur secara bertahap, biarkan mengeras,
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hingga kebocoran berkurang menjadi 40 hingga 60 tetes per menit.
Bantalan suction bowl diberi gemuk yang dipakai di pabrik dan tidak
perlu pelumasan lebih lanjut sampai pembongkaran untuk pemeriksaan
atau perombakan. setelah pembongkaran, kemas kembali bantalan
suction bowl dengan pelumas yang memiliki viskositas sedang pada suhu
cairan yang dipompa.
4.7.1.4 Pemasangan Alat Bantu
Kerusakan yang sering terjadi dan beresiko besar terhadap pompa
Turbin Vertikal disebabkan oleh butiran pasir. Saringan (strainer) yang
di pasang di ujung bawah suction case tidak dapat menyaring benda
berukuran kecil. Saringan hanya dapat menyaring benda berukuran besar
dan sedang. Untuk mengatasi ini dapat memasang alat bantu bernama
Prevent Pump Sand (PPS). Pompa menelan air yang berisi tanah dan
pasir. pasir mengikis impeler, merusak keseimbangan dinamisnya. ini
menghasilkan getaran, yang menekan bantalan dan membahayakan
seluruh pompa. impeler secara harfiah dihancurkan oleh puing-puing di
dalam air. hal ini mengurangi efisiensi pemompaan dan menyebabkan
kegagalan pompa lebih awal. PPS menggantikan saringan pompa dan
dipasang ke intake pompa (suction bowl). Air berpasir ditarik melalui
celah inlet dari pps. Pasir dipisahkan secara sentrifugal dari air dan
dilemparkan ke sekeliling ruangan. Air yang dipisahkan pasir ditarik ke
tengah pemisah dan naik melalui voltex ke intake pompa. Partikel pasir
jatuh ke bawah, ke dasar pemisah. secara berkala, katup flapper pada pps
terbuka untuk membuang partikel yang terkumpul jauh ke dalam sumur.
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4.7.2 Perawatan Perbaikan (Corrective Maintenance)
4.7.2.1 Identifikasi Masalah
1. Pompa Tidak Mau Hidup


Tegangan rendah yang disuplai ke motor pompa



Sirkuit listrik terbuka, belum selesai atau putus



Motor rusak



Pompa dipaksa masuk ke lubang yang bengkok atau ada
halangan di lubang atau sumur



Impeler mengikat mangkuk pompa karena ketidaksesuaian atau
keausan bantalan

2. Pompa Tidak Mengalirkan Cairan


Kecepatan pompa rendah yang disebabkan oleh tegangan atau
frekuensi rendah



Arah rotasi yang salah



Head pemompaan total mungkin melebihi head desain pompa



Saringan (strainer) tersumbat atau bahan asing tersangkut



Impeler terendah yang tidak terendam (berkurangnya debit
air/minyak)



Lineshaft rusak

3. Kapasitas Tidak Mencukupi


Kecepatan pompa rendah yang disebabkan oleh tegangan atau
frekuensi saluran rendah



Saluran cairan atau saringan pompa mungkin sebagian buntu



Impeler longgar



Udara atau uap memasuki kepala hisap (suction bowl)



Level cairan dalam sumur terlalu rendah (debit air / minyak
berkurang)

4. Pompa Membebani Motor


Operasi pada titik pada kurva selain desain itu
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Cairan yang dipompa bukan dengan berat jenis yang dirancang
untuk pompa



Tegangan listrik rendah atau motor rusak



Impeler bergesekan di atas atau bawah mangkuk

5. Pompa Bergetar


Bantalan usang



Lineshaft tidak sejajar atau bengkok



Baut pemasangan longgar atau pondasi tidak kaku



Impeler

berkarat

atau

tersumbat

sebagian

sehingga

menyebabkan ketidakseimbangan


Udara atau uap memasuki kepala suction



Sumur bengkok atau halangan di sumur menyebabkan
tersangkut

6. Keausan Berlebihan


Pasir atau bahan abrasif lainnya dalam cairan yang dipompa
(saringan tidak bekerja maksimal)



Getaran yang tidak segera diatasi

7. Korosi
Korosi dapat disebabkan oleh kotoran di dalam air, atau sejenisnya
pada cairan yang dipompa. Korosi dapat diminimalkan dengan
menggunakan baja tahan karat, perunggu atau bagian logam monel
yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan khusus.
4.7.2.2 Perbaikan
Perbaikan pompa Turbin Vertikal ini terdiri dari pelepasan pompa dan
pembongkaran hingga titik yang diperlukan untuk penggantian bagian
yang rusak. Peralatan pengangkat diperlukan untuk menarik pompa dari
sumur. melepas dan bongkar pompa.
Bersihkan semua bagian seluruhnya dengan pelarut yang sesuai, seka
lineshaft dengan kain berminyak, dan rakit kembali rakitan mangkuk
dengan urutan kebalikan dari pembongkaran seperti yang dijelaskan tadi.
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Sebelum pemasangan, check semua komponen apakah ada kerusakan.
Lihat keretakan pada bowl. Jika itu ada maka harus diganti. Impeler yang
mulai terkikis disebebkan oleh pasir dalam fluida dan goresan terjadi
akibat ketidakseimbangan. Impeller bisa diganti dan memasang Impeller
Wear Ring (lapisan pada bagian bawah impeller) serta penambahan alat
bantu, yaitu Prevent Pump Sand (PPS), tergantung kondisi sumber air,
lubang sumur dan kedalaman sumber air.

Gambar 4.17 Impeller Wear Ring
Sumber: neptunopumps.com
4.8 Kelebihan dan Kekurangan Pompa Turbin Vertikal
4.8.1 Kelebihan


Konstruksi vertikal yang menghemat ruang



Perawatan motor lebih mudah karena motor berada di luar



Tidak memerlukan pelumasan yang banyak



Tidak memerlukan seal khusus untuk melindungi motor penggerak seperti
pada pompa Submersible. Pompa ini dapat dikategorikan pompa
Immersible.



Pompa dapat memompa air begitu dioperasikan. Berbeda dengan pompa
yang berada di atas permukaan air yang memerlukan pipa hisap.
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4.8.2 Kelemahan


Poros sangat panjang, ditinjau dari segi ekonomis dan segi perawatannya
karena posisi penggeraknya di atas dan impeler berada di dalam air.



Tidak terlalu banyak beredar sehingga ketersediaan suku cadang sulit di
dapat.



Instalasi dan perbaikan lebih sulit, ini membutuhkan keterampilan dan
pengalaman khusus. Kesalahan kecil berakibat fatal.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Dengan melakukan praktik industri mahasiswa telah mendapatkan
pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja yang
sesungguhnya

2. Sering praktek dapat meningkatkan keterampilan dan memperbanyak
pengalaman dalam suata pekerjaan

3. Dapat melatih diri untuk disiplin dalam setiap waktu dan melatih
bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan

4. Pekerjaan tertentu yang sering dilakukan dapat melatih feeling/perasaan
saat mengerjakan sesuatu

5. Sangat penting untuk berkoordinasi dengan rekan kerja dan atasan
6. Keberadaan pompa sangat penting dalam proses pengolahan minyak di PT.
Pertamina (Persero) RU II Production Sei Pakning.

7. Pengecekan pompa Pompa Turbin Vertikal harus dilakukan secara berkala
meskipun pompa dirancang tahan lama menimbang perbaikan rusak yang
cukup sulit dan pemasangan yang rumit.

8. Kemampuan observasi sangat diperlukan dalam dunia kerjan nanti nya
9. Posisi pompa harus sejajar dan senter dengan motor saat melakukan
pemasangan (harus melakukan alignment)

10. Pemasangan bearing harus sempurna masuk ke dalam poros untuk
menghindari distorsi

11. Perawatan pada pompa harus di lakukan secara berkala apapun jenis
pompa nya.
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5.2 Saran

1. Tingkatkan kebersihan lingkungan kerja terutama pada saluran air.
2. Lakukan pengecekan terhadap getaran dan kinerja pompa dan motor di
lapangan agar terhindar dari kerusakan parah

3. Tingkatkan penerapan K3 di lingkungan kerja.
4. Untuk membina keberlangsungan perusahaan, agar para pekerja dan
mahasiswa magang lebih ditingkatkan kesejahteraannya baik moril
maupun material.
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KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)
HARI/ TANGGAL : Senin/16 November 2020
TEMPAT
NO

URAIAN KEGIATAN
̵

1

Pembuatan Spi (Pump key) pompa
sentrifugal dengan mesin Milling
(Freis)
Latihan pengjian Alignment pada
proses bubut
̵

2

NO
1

: Workshop Maintenance
PEMBERI
TUGAS
Edy dan Samuel
Tobing

PARAF

-

GAMBAR KERJA

KETERANGAN
Alignment pada
proses bubut
(Round dan
Face)

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)
HARI/ TANGGAL : Kamis/26 November 2020
TEMPAT
NO
1

URAIAN KEGIATAN
-

2

NO
1

: Bengkel Las dan Konstruksi

Pengelasan pelindung kabel (Safety
Cable)
Penyambungan Pondasi dan
Baseplate Sump-Pump untuk
Separator B

PEMBERI
TUGAS
Chairil dan
Yulhendri

PARAF

-

GAMBAR KERJA

KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)
HARI/ TANGGAL : Kamis/19 November 2020
TEMPAT
NO

URAIAN KEGIATAN

1

̵

2

-

NO
1

: Workshop Maintenance

Perawatan pompa sentrifugal
(pembersihan karat pada pompa dan
penggantian bearing serta gasket)

GAMBAR KERJA

PEMBERI
TUGAS
Edy dan Samuel
Tobing

PARAF

KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)
HARI/ TANGGAL : Senin/23 November 2020
TEMPAT
NO
1

URAIAN KEGIATAN
-

2

NO
1

: Bengkel Las dan Konstruksi

Pengelasan baseplate Sump-Pump
untuk Separator B
Pengelasan lantai pondasi SumpPump

PEMBERI
TUGAS
Chairil,
Yulhendri dan
Parapat

PARAF

-

GAMBAR KERJA

KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)
HARI/ TANGGAL : Selasa/01 Desember 2020
TEMPAT
NO

URAIAN KEGIATAN
̵

1

Perbaikan pompa Sentrifigal
Perbaikan rel roda crane
Pengambilan nilai pengujian
Alignment (Dial Indikator) pada
proses bubut (Face dan Around)
̵
̵

2

NO
1

: Workshop Maintenance
PEMBERI
TUGAS
Edy dan Samuel
Tobing

PARAF

-

GAMBAR KERJA

KETERANGAN

25

4

34

35

43

35
33
5
35

138

34

131

60

30

5

75

R21,5
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SKALA

:

SATUAN

1:4
MM
:
: 23 FEB 2021

TANGGAL
D-III TEKNIK MESIN
POLBENG

NAMA
NIM

:

:

RAHMAT HIDAYAT

KETERANGAN :

2103181090

DIPERIKSA :
SHAFT POMPA SENTRIFUGAL

LAMPIRAN

A4

59

75

82

59
407
101

63

174

1

68

NAMA :
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D-III TEKNIK MESIN
POLBENG

MM
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RAHMAT HIDAYAT

KETERANGAN :

2103181090

21 FEB 2021 DIPERIKSA :
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A4

