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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

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

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

diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk lebih mengenal 

dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan. 

Mahasiswa Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (D-4) yang bergerak 

dibawah naungan Jurusan  Teknik Mesin. Selain harus berkompetensi didunia 

kampus, mahasiswa juga harus mengabdi terhadap masyarakat. Sebagaimana 

dimaksud dalam Tri Dharma mahasiswa yang ketiga yaitu, Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

Praktek Kerja Lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia 

kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa/i untuk bermasyarakat. 

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam  dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa nya 

untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau 

perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
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menyelesaikan pendidikan Strata 1 Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun 

akademik 2020-2021 program studi yang melaksanakan Praktek kerja Lapangan 

tidak hanya program studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (D-4). 

Diharapkan melalui Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

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

menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek(KP) 

Kerja Praktek (KP) adalah salah satu kegiatan intrakurikuler dalam 

kelompok mata kuliah jenjang Diploma 3 (D-III) dan Diploma 4 (D-IV) pada 

semua program studi di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukkan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang permesinan 

melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan dunia usaha/industri. 

Setelah pelaksanaan kerja praktek secara khusus mahasiswa diharapkan 

memperoleh pengalaman industri yang bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme dibidang teknik, dan keterampilan yang dimilikinya menjadi 

modal untuk terjun kedunia kerja, seperti: 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di 

bangku kuliah dengan yang ada diperusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

4. Dapat menyentuh perkembangan mental dari mahasiswa secara positif 

mengarah pada peningkatan kualitas diri, seperti cara berpikir, 

berketerampilan, bersikap dan bertingkah laku. 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia 

kerja/industri diperlukan pengenalan langsung terhadap peralatan-peralatan yang 

digunakan di dunia industri. Manfaat Kerja Praktek adalah: 
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1. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapakan dari 

pengalaman Kerja Praktek ini dapat memberikan gambaran tentang dunia 

kerja sesungguhnya. 

2. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan  yang baik antara  

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan. 

3. Menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa bahwa semakin hari 

persaingan di dunia kerja semakin tajam, baik itu peluang ataupun 

tantangan pengembangan karier. 

4. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keterampilan. 

5. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

6. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang Perbaikan Plate Heat 

Exchanger yang ada di PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES 

DUMAI. Maka dengan melakukan hal tersebut mahasiswa menjadi lebih 

mengenal akan peralatan-peralatan tersebut secara keseluruhan, sehingga 

ke depannya tidak lagi canggung mempergunakan alat tersebut sesuai 

dengan fungsinya. 

7. Mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi pada 

dunia kerja dan solusinya. Maka dengan menambah wawasan sehingga 

dapat membuka cakrawala baru para mahasiswa serta dalam hal melatih 

diri, agar dapat menganalisis keadaan sehingga dapat mengambil 

keputusan secara positif. 

8. Menjadikan mahasiswa tersebut seorang yang siap pakai, mempunyai 

kedisiplinan tinggi. 

9. Kegiatan kerja praktek diharapakan dapat menumbuhkan kesadaran 

kepada mahasiswa bahwa kita jangan merasa puas  dengan ilmu yang 

telah kita dapat, tetapi mensyukuri dan terus memacu diri untuk lebih 

baik kedepannya dengan ilmu pengetahuan. 

10. Dapat menerapkan atau membandingkan ilmu yang telah didapat 

dibangku kuliah kedalam dunia kerja dan industri. 
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1.4 Tempat dan Jadwal Kerja Praktek 

Kerja praktek ini dilaksanakan di PT.PACIFIC INDOPALM 

INDUSTRIES DUMAI. Jadwal pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh 

PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI  adalah selama 3 (tiga) bulan 

yaitu dari pertengahan bulan November 2020 sampai pertengahan bulan Februari 

2021. Dengan menggunakan sistem kerja, masuk mulai pukul 08:15 wib s/d 16:30 

wib, dimulai dari hari Senin hingga Jum’at dan hari Sabtu masuk mulai 08:15 wib 

s/d 12.00 wib. 

 

1.5 Alasan Pemilihan Judul 

Sesuai dengan kemampuan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 

melaksanakan kerja praktek penulis memilih judul untuk dijadikan laporan dengan 

judul Perbaikan Plate Heat Exchangers 311-B di PT. PACIFIC INDOPALM 

INDUSTRIES. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Laporan ini disusun berpedoman pada kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek, karena terbatasnya 

waktu pada kegiatan yang dilaksanakan pada devisi dimana penulis telah 

ditempatkan dibagian Maintanance di PT. Pacific Indopalm Industries maka 

penulis dapat menjelaskan tentang macam macam heat exchangers, cara kerja, 

dan bagian-bagian plate heat exchanger. 

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek 

dilapangan maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang bekerja. 
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2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada 

diruang lingkup  industri / perusahaan. 
 

 

3. Studi Perusahaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

proses dan perawatan, juga catatan-catatan yang didapatkan dibangku 

kuliah. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan praktek 

kerja ini sebagai berikut: 

BAB   I PENDAHULUAN 

Berisikan dasar pemikiran kerja praktek, tujuan dan manfaat kerja 

praktek, tempat dan jadwal kerja praktek, alasan pemilihan judul, 

batasan masalah, metode pengumpulan data,dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II DESKRIPSI PERUSAHAAN  

Berisikan penggambaran umum perusahaan serta  struktur 

organisasi perusahaan. 

BAB  III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

Berisikan uraian tentang bidang pekerjaan selama kerja praktek di  

PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI. 

BAB  IV PERBAIKAN PLAT HEAT EXCHANGERS 311-B DI 

PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI. 

Berisikan uraian singkat tentang macam-macam, bagian-bagian 

dan cara kerja Plate Heat Exchangers 

BAB  V PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang 

dituliskan. 
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BAB II 

DESKRIPSI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI 

 

 
 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

PT. Pacific Indopalm Industries terletak di tepi pantai yang memiliki 

perairan tenang dan luas sehingga dapat dikunjungi oleh kapal-kapal berat dan 

super tanker, serta merupakan persimpangan lalu lintas ke timur. Perusahaan ini 

terletak dijalan Raya Dumai-Basilam Baru KM. 14 Lubuk Gaung Sungai 

Sembilan Kota Dumai-Riau.  

PT. Pacific Indopalm Industries terletak didaerah dekat dengan 

perkampungan penduduk, laut, jauh dari keramaian kota, dan didepan pabrik 

terdapat perumahan karyawan yang berasal dari luar kota Dumai, dengan tujuan 

untuk memudahkan akses para karyawan bekerja. 

 

Gambar 2.1 PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

 

PT. Pacific Indopalm Industries adalah perusahaan yang didirikan dalam 

rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 

1967 Juncto UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. 

Persetujuan atas berdirinya perusahaan dari pemerintah Republik Indonesia 

diperoleh berdasarkan Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi. 

Perusahaan ini didirikan atas kerjasama antara Commodities House Investment 
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Limited dari Inggris dengan Tuan Fuad Hayel Saeed Anaam dari Republik 

Yaman. 

Investasi antara Indonesia dengan Republik Yaman 1997 telah memulai 

menanam modal sejak tahun di Sumatera Utara dengan berdirinya PT. Pacific 

Medan Industri. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pengemasan minyak 

yang telah berproduksi sejak November 1998 lalu. Pada mulanya, perusahaan ini 

mendapatkan bahan bakunya dengan membeli dari perusahaan lain. Atas dasar 

inilah, maka Hayel Saeed Anaam (HAS) group merasa perlu untuk membangun 

pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dengan tujuan untuk memenuhi 

permintaan dari PT. Pacific Palmindo Industri. Seiring dengan meningkatnya 

persaingan maka Hayel Saeed Anaam membangun pabrik pengolahan minyak 

kelapa sawit yang terletak di Dumai, Provinsi Riau. Kegiatan produksi pertama 

kali yaitu pada November 2009. Pada proses pengolahan digunakan boiler 

bertekanan tinggi dan turbin uap sebagai pembangkit dengan bahan bakar 

cangkang kelapa sawit (palm kernel shell). 

Untuk mengoperasikan pabrik secara optimal, perusahaan ini juga 

menerapkan Quality Management System yaitu ISO 9001:2008. Perusahaan ini 

juga memiliki setifikat HACCP dan HALAL dan member RSPO. Untuk 

memastikan operasi logistik yang efisien agar memenuhi kebutuhan operasional 

pabrik, disediakan armada tanker untuk menjamin kelancaran pangambilan CPO 

dari pabrik kelapa sawit (PKS) ke pabrik. 

Untuk menjalankan proses produksi, PT. PACIFIC INDOPALM 

INDUSTRIES memiliki beberapa pendukung berupa utilitas yaitu: energy listrik 

steam(uap). Energy listrik dihasilkan oleh 2 water tube boiler berkapasitas rata-

rata 20 ton/hari, bertekanan 60 bar, dan bertemperature 450º celcius. Berbahan 

bakar cangkang sawit. 
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2.2 Struktur Organisasi PII Tahun 2017 

Didalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. Pacific Indopalm 

Industries Dumai disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada 

intinya menjelaskan segala fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-

masing bagian yang ditempati. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa struktur organisasi baik vertikal 

maupun horizontal pimpinan dan bawahan bersama-sama menjalankan usaha agar 

perusahaan yang hendak dirintis dapat berkembang dan maju sehingga  apa yang 

menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Struktur organisasi yang baik haruslah memiliki syarat yang efektif dan 

efisien. Struktur organisasi yang efektif adalah organisasi yang memungkinkan 

tiap-tiap individu dapat sumbangan dalam mencapai sasaran organisasi. 

Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika organisasi tersebut dapat 

memudahkan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan biaya minimum. Selain 

itu, organisasi perusahaan yang baik adalah organisasi yang dinamis dan fleksibel. 

Struktur organisasi bukan sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi 

saja melainkan perwujudan hubungan antara wewenang dan tanggung jawab 

orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap tugas tersebut. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisation PII Tahun 2017 

 

 

2.3 Ruang Lingkup Kegiatan PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES mulai operasinya pada bulan 

Desember 2009 terletak di Dumai, provinsi Riau dengan biaya keseluruhan pulau 

Sumatra di Indonesia. Perusahaan telah berinvestasi dalam teknologi mutakhir-

mutakhir di industri kilang minyak kelapa sawit dengan kapasitas 1500 MT/DAY 

dapat diperpanjang hingga 1800 MT/DAY PENYULINGAN 1.400 MT/DAY 

fraksinasi. Pabrik sepenuhnya otomatis dan tidak ada intervensi manual yang 

terjadi setelah system berjalan. Perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2008, HACCP dan HALAL dalam rentang waktu yang sangat singkat. Ini 

juga anggota RSPO. Perusahaan juga telah berinvestasi di pasilitas penyimpanan 

dan penggiling dengan kapasitas 41.000 MT untuk memastikan operasi logistic 

yang efesien yang memenuhi kebutuhan berada dari kilang tersebut. Perusahaan 

juga telah membeli dermaga tanker jalan yang menjamin aliran CPO  yang terus 

menerus dari perkebunan ke kilang tersebut. Karena PT. Pacific Indopalm 

Industries terletak di sisi laut, telah berinvestasi di dermaganya sendiri. Investasi 
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ini telah memberi perusahaan keunggulan kompetitif karena kapal besar sampai 

kapasitas muat 50000 MT bisa berlabuh di dermaga ini. Perusahaan juga 

berinvestasi dalam kapasitas menabrak tinggi untuk memuat kapal dengan jumlah 

maksimum 1800 MT/HR.  

Investasi ini menjamin waktu pemuatan minimum diantara pelabuhan lain 

dan oleh karna itu mengurangi biaya pemuatan  pelanggan kami. PT. Pacific 

Indopalm Industries juga menghasilkan listrik sendiri dengan berinvestasi pada 

boiler bertekanan tinggi dan turbin uap. Investasi ini membantu perusahaan dalam 

memasuk utilitas sendiri (uap dan listrik) secara konsisten dengan biaya 

kompetitif. Perusahaan bangga menyebutkan bahwa pihaknya menggunakan 

bahan bakar ramah lingkungan yang tidak tercemar (palm karnel shell) untuk 

menghasilakan kekuatan nya. Kesuksesan perusahaan dikreditkan kepada 

menejemen dan karyawan professional dan berkomitmen yang sangat terlatih 

dalam menjalankan usahanya, tanggung jawab dalam metode yang efesien. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 

 

3.1 Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan 

Selama Kerja Praktek (KP) Penulis melakukan praktek kerja lapangan di 

PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES Dumai, instruktur ataupun karyawan 

memberikan tugas kepada penulis dan selalu mengkoordinasi tugas tersebut 

dengan sangat jelas, dan mengajarkan kepada penulis bagaimana seharusnya tugas 

itu dikerjakan, sehingga tugas yang diberikan kepada penulis dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan selama tiga bulan di 

PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES Dumai, semua tugas yang diberikan 

instruktur dan pegawai kepada penulis antara lain : 
 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 1 (  Satu  ) 

(17 november s/d 21 november 2020) 

3.1 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  1  ( Satu  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Selasa   

17 november 2020 

Sosialisasi peraturan perusahaan, dan 

perkenalan area perusahaan PT. PACIFIC 

INDOPALM INDUSTRIES 

 

Office  

2 Rabu  

18 november 2020 

Mengganti filter cloth filter press di refinery 

1 

 

Refenery 2 

3 Kamis  

19 november 2020 

Mengganti mechanical seal mixer di tank 

farm 16 

 

Tank farm 

4 Jum’at  

20 november 2020 

Mengisi oli kompresor rafinery 1 

Dan Mengganti flowmeter di tank farm 
 

Refinery 1 & tank 

farm 

5 Sabtu  

21 november 2020 

Mengganti gasket heat exchanger Refinery 1 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 2 (dua) 

(23 november s/d 28 november 2020) 

3.2 Tabel  : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 2 (Ke dua) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1  

Senin 

 23 november 

2020 

 

Membersihkan strainer aliran steam pada 

tank farm nomor 20,21,27 

Tank farm 

2  

Selasa 

24 november 

2020 

Mengganti mechanical seal pada pompa PU-

621 refinery 2 

 
Refinery 2 

3  

Rabu 

25 november 

2020 

Cleaning dan mengganti rubber butterfly 

valve di blacing earth 
Refinery 2 

4  

Kamis 

26 november 

2020 

Mengganti filter cloth yang rusak  

Refinery 2 

5  

Jum’at 

27 november 

2020 

Memasang valve butterfly  

Refinery 1 

6 Sabtu  

28 november 

2020 

Membersihkan strainer 

Refinery 1 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 3 (Tiga) 

(30 november s/d 5 desember 2020) 

3.3 Tabel  : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 3 (Ke Tiga) 

No 
Hari/Tangga

l 
Kegiatan 

Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

30 november 

2020 

Membongkar dan mengganti rubber coupling 

mixer AG 405 Refinery 1  

2 Selasa 

1 desember 

2020 

Membongkar pompa tekoku 

Workshop  

3 Rabu 

2 desember 

2020 

Mengganti mechanical seal pada pompa 

stearin/pompa transfer di tank farm  Tank farm 

4 Kamis 

3 desember 

2020 

Memindahkan MIXTEC (mixing technology) 

dari workshop ke tank farm 29 Tank farm 

5 Jum’at 

4 desember 

2020 

Pemberian greece SA FAN, FI FAN 

Memasang MIXTEC (mixing technology) tank 

farm 29 

Tank farm 

6 Sabtu 

5 desember 

2020 

Cleaning workshop dan Menurunkan mixtec di 

tank farm 34 
Workshop dan tank 

farm 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 4 (Empat) 

(7 desember s/d 12 desember 2020) 

3.4 Tabel: Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 4 (Ke Empat) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

7 desember 2020 

Mengganti butterfly valve di  refinery 1 FT 

2/3 
Refenery I 

2 Selasa 

8 desember 2020 

Merakit wilden pump di workshop 
workshop 

3 Rabu 

9 desember 2020 

LIBUR ( PEMILU ) 
 

4 Kamis 

10 desember 

2020 

Mengganti  Filter cloth  di refinery 2 

 
Refenery 2 

 

5 Jum’at 

11 desember 

2020 

Cleaning sparkjing HE lantai 9 refinery 1 
Refenery I 

 

6 Sabtu  

12 desember 

2020 

Cleaning workshop  

 

Repair ball valve di workshop 
workshop 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 5 (Lima) 

(14 desember s/d 19 desember 2020) 

3.5 Tabel: Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 5 (Ke Lima) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

14 desember 

2020 

Mengganti butterfly valve di tank farm 
Tank farm 

 

2 Selasa 

15 desember 

2020 

Mengganti gasket gate valve 

Refinery 2 

3 Rabu 

16 desember 

2020 

Mengganti mechanical seal pompa intake 

ro metito swi-p2 Dermaga jetty 

 

4 

Kamis 

17 desember 

2020 

Memasang pompa intake ro metito swi-p2 

di dermaga jetty  

 

Dermaga jetty 

 

5 Jum’at 

18 desember 

2020 

Repair dan repaint ball valve 3 unit di 

workshop  
Workshop  

 

6 Sabtu 

19 desember 

2020 

Repair dan repaint gate valve ,butterfly 

valve, globe valve  
Workshop  

 

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 6 (Enam) 

(21 desember s/d 26 desember 2020) 

3.6 Tabel  : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 6 (Ke Enam) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

21 desember 2020 

Membuat pipa steam dan line angin di 

refinery 2 

 

 

Refenery II 

 

 

2 

Selasa 

22 desember 2020 

Membongkar  

dan memasang pompa hidrolik 

filterpress di wwtp 

Wwtp limbah 

 

3 Rabu 

23 desember 2020 

Membongkar piston hidrolik dan 

mengganti seal piston filter press di 

WWTP 

Wwtp limbah 

 

4 Kamis 

24 desember 2020 

Memasang piston hidrolik filter press 

di wwtp 
Wwtp limbah 

5 Jum’at 

25 desember 2020 

CUTI BERSAMA (NATAL) Libur  

 

6 Sabtu  

26 desember 2020 

Preventive maintenance vibrasi pada 

pompa 
Tank farm 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 7 (Tujuh) 

(28 desember 2020 s/d 2 januari 2021) 

3.7 Tabel  : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 7 (Ke Tujuh) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

28 desember 2020 

Menurunkan mixtec di tank farm 29 di 

karenakan mechanical seal bocor 

 

 

 

Tank farm 

 

 

 

2 

Selasa 

29 desember 2020 

Repaint dan repair tabung untuk test 

mixer di tank farm 

workshop 

 

3 Rabu 

30 desember 2020 

Mengganti rubber butterfly valve 
workshop 

4 Kamis 

31 desember 2020 

Repaint dan repair valve hydrant di 

workshop workshop  

5 Jum’at 

1 januari 2021 

CUTI BERSAMA ( TAHUN BARU ) LIBUR 

 

6 Sabtu  

2 januari 2021 

Cleaning workshop 
workshop 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 8 (Delapan) 

(4 januari s/d 9 januari) 

3.8 Tabel  : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 8 (Ke Delapan) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

4 januari 2021 

Membongkar serta service mesin rumput  

Workshop  

 

 

2 

 

Selasa 

5 januari 2021 

Cleaning workshop dan merapikan alat-alat 

mekanik serta pemeliharaan dan perawatan 

mesin perkakas. 

 

Workshop  

 

3 Rabu 

6 januari 2021 

Preventive maintenance memeriksa 

kemiringan blade CR-

401,402,403,404,405,dan CR-406 oil tek 

refinery 1 

Refinery 1 

4 Kamis 

7 januari 2021 

SAKIT 

 

 

Libur  

 

5 Jum’at 

8 januari 2021 

SAKIT 

 

Libur  

 

6 Sabtu  

9 Januari 2021 

cleaning radiator kompresor 

Workshop 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 9 ( Sembilan ) 

(11 Januari s/d 16 Januari 2021) 

3.9 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  9  ( Sembilan  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

11 Januari 2021 

Memasang radiator serta cleaning kompresor 

di refinery 1 

 

Refinery 1 

2 Selasa 

12 Januari 2021 

Membongkar mixer AG-405 mengganti 

bearing 

Refinery 1 

3 Rabu 

13 Januari 2021 

Mengganti gasket pipa line cpo di tank farm Tank farm 

4 Kamis 

14 Januari 2021 

Mengganti coupling pompa ro asian tech di 

dermaga jetty 

Jetty 

5 Jum’at 

15 Januari 2021 

Menurunkan mixtec tank farm 34 dan 

memindahkan nya ke tank 29 
 

Tank farm  

6 Sabtu 

16 Januari 2021 

Maintenance kompresor elgi di refinery 1  

Refinery 1   

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 10 ( Sepuluh ) 

(18 Januari s/d 23 Januari 2021) 

4.0 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  10  ( Sepuluh  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

18 Januari 2021 

Memindahkan mixtec tank farm 29 ke tank 

34 

Tank farm 

2 Selasa 

19 Januari 2021 

Memasang mechanical seal mixtec di tank 

farm 34 lalu di tes tekanan mencapai 20 bar 

Tank farm 

3 Rabu 

20 Januari 2021 

Memasang mixtec tank farm 34 Tank farm 

4 Kamis 

21 Januari 2021 

Repaint jembatan untuk dermaga  

Workshop  

5 Jum’at 

22 Januari 2021 

Memperbaiki level radiator tank 24 dan 

memasangnya kembali 

 

Tank farm 

6 Sabtu 

23 Januari 2021 

Preventive maintenance 

Membuat tulisan “Dalam Pemeriksaan Qc “ 

 

Workshop 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 11 ( Sebelas ) 

(25 Januari s/d 30 Januari 2021) 

4.1 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  11  ( Sebelas  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

25 Januari 2021 

Membuka menhole serta memeriksa apakah 

ada blade yang rusak dan mengukur 

kemiringan blade CR-6 

 

Refinery 1  

2 Selasa 

26 Januari 2021 

Merepair blade CR-6 yang rusak serta 

memasangnya kembali 

 

Refenery 1 

3 Rabu 

27 Januari 2021 

Mengganti serta/memasang gasket pada plat 

exchanger HE-311B refinery 2 

 

Refinery 2 

4 Kamis 

28 Januari 2021 

Memasang pompa PF-5/2 serta melakukan 

preventive maintenance mengisi oli pada 

seluruh pompa 

 

Refinery 1dan 2 

tank farm,dll 

5 Jum’at 

29 Januari 2021 

Mengunci/press heat exchanger HE-311B  

Refinery 2 

6 Sabtu 

30 Januari 2021 

Mengganti mechanical seal pompa 

kondensat di tank farm (TF-CON-P) dan 

Memperbaiki seling pelampung pada tank 

farm 11 

 

Tank farm 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 12 ( Dua Belas ) 

(1 Februari s/d 6 Februari 2021) 

4.2 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  12  ( Dua Belas  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

1 Februari 2021 

PREVENTIVE MAINTENANCE 

Membuat tulisan “Dalam pemeriksaan QC” 

7 buah 

 

Workshop  

2 Selasa 

2 Februari 2021 

Memperbaiki pipa tracing (aliran steam) di 

tank farm 

 

Tank farm 

3 Rabu 

3 Februari 2021 

SAKIT  

LIBUR 

4 Kamis 

4 Februari 2021 

Pemeliharaan dan perawatan Sparkjing di 

HE-723 refinery 2 

 

Refinery 2 

5 Jum’at 

  5 Februari 2021 

Mengganti gasket valve leader booster di 

refinery 2 
 

Refinery 2 

6 Sabtu 

6 Februari 2021 

Memasang gasket dan mengunci HE-742B 

refinery 2 

 

Refinery 2 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 13 ( Tiga Belas ) 

( 8 Februari s/d 13 Februari 2021) 

4.3 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  13  ( Tiga Belas  ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

8 Februari 2021 

Pompa sirkulasi untuk HE 311A REFINERY 2 Refinery 2 

2 Selasa 

9 Februari 2021 

Mengganti pompa kondensat refinery 2 Refenery 2 

3 Rabu 

10 Februari 2021 

Mengunci menhole di refinery 2 Refinery 2 

4 Kamis 

11 Februari 2021 

Mengganti butterfly valve FL-741 A 

REFINERY 1 

 

Refinery 1  

5 Jum’at 

  12 Februari 2021 

CUTI BERSAMA (IMLEK)  

LIBUR  

6 Sabtu 

13 Februari 2021 

CLEANING WORKSHOP  

Workshop  

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 14 ( Empat Belas ) 

( 15 Februari 2021) 

4.4 Tabel   : Laporan Kegiatan Magang Industri  Minggu  14  (Empat Belas) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin   

15 Februari 2021 

                            SELESAI  

Office  

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan dapat tercapai melalui kerja praktek (KP) 

berdasarkan spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu 

yang didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sering timbul di 

bagian perindustrian serta mencari solusi penyelesaian. 
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3. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan dunia industri. 

4. Dapat menerapkan ilmu yang berkaitan dengan perawatan dan 

perbaikan. 

5. Memahami dan mengetahui lingkungan kerja industri. 

6. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara professional. 

 

3.3 Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan 

Peralatan merupakan suatu kebutuhan teknisi dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Adapun peralatan yang digunakan dalam praktek kerja 

lapangan adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat keras di Workshop 

a) Jangka sorong 

b) Kunci inggris  

c) Kunci ring pas 

d) Kunci pipa/ Pipe wrench  

e) Kunci L Hex spline 

f) Kunci shock 

g) Dongkrak 

h) Palu besar/ kecil 

i) Crexer 

j) Trafo las SMAW 

k) Gerinda  

l) Cutting Torch 

m)  Obeng 

n) Tang  

o) Kuas  

p) Katrol 

q) Alat pengaman (safety) 
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3.4 Data-Data Yang Diperlukan 

Adapun data-data yang penulis perlukan dalam penulisan laporan ini 

yaitu : 

1. Data sejarah singkat perusahaan 

2. Data struktur organisasi perusahaan 

3. Data kegiatan harian maintenance 

4. Data hasil perbaikan alat 

3.5 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen-Dokumen yang dihasilkan dari kerja praktek di PT.Pacific 

Indopalm Industries Dumai yaitu : 

1. Buku catatan dari supervisor lapangan. 

2. Surat keterangan dari perusahaan. 

3. Sertifikat hasil kp dari perusahaan. 

 

3.6 Kendala-Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis dalam kerja praktek ini adalah : 

1. Sulit untuk memahami penjelasan tentang kerusakan mesin oleh teknisi 

apabila tidak terlibat langsung dilapangan. 

 

3.7 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam proses penyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa yang 

diangap perlu diantara nya adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data-data yang perlu untuk penyusunan laporan kp 

2. Menyesuaikan data dengan judul yang kami buat  

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan  
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BAB IV 

PERBAIKAN PLATE HEAT EXCHANGER 311-B 

Di PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI. 

 

 

 
4.1    Pengertian Heat Exchanger  

Menurut sitompul (1993), peralatan penukar panas adalah suatu peralatan 

dimana terjadi perpindahan panas dari suatu fluida yang temperaturnya lebih 

tinggi kepada fluida lain yang temperaturnya lebih rendah. 

Menurut Dean A Barlet (1996) bahwa alat penukar kalor memiliki tujuan 

untuk mengontrol suatu sistem (temperatur) dengan menambahkan atau 

menghilangkan energi termal dari suatu fluida ke fluida lainnya. Walaupun ada 

banyak perbedaan ukuran, tingkat kesempurnaan, dan perbedaan jenis alat 

penukar kalor, semua alat penukar kalor menggunakan elemen–elemen konduksi 

termal yang pada umumnya berupa tabung “tube” atau plat untuk memisahkan 

dua fluida. Salah satu dari elemen terebut, memindahkan energi kalor ke elemen 

yang lainnya. 

Heat Exchanger adalah alat penukar panas yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan atau mengambil panas dari suatu fluida untuk dipindahkan ke 

fluida lain. Proses perpindahan panas ini biasanya terjadi dari fase cair ke fase cair 

atau dari fase uap ke fase cair. 

Penukar panas adalah alat yang digunakan untuk mempertukarkan panas 

secara continue dari suatu medium ke medium lainnya dengan membawa energi 

panas. Secara umum ada dua tipe penukar panas yaitu: 

a. Direct heat exchanger, dimana kedua medium penukar panas saling 

kontak satu sama lain. Yang tergolong di direct heat exchanger adalah 

cooling tower dimana operasi perpindahan panasnya terjadi akibat adanya 

pengintakan langsung antara air dan udara. 

b. Indirect heat exchanger dimana kedua media penukar panas dipisahkan 

oleh sekat atau dinding dan panas yang berpindah juga melewatinya. Yang 

tergolong indirect heat exchanger adalah penukar panas jenis-jenis shell.  
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4.2    Fungsi Heat Exchanger  

Heat exchanger  adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai pemindah 

panas antara fluida yang temperaturnya lebih tinggi dengan temperaturnya lebih 

rendah. Proses perpindahan panas dapat terjadi secara langsung atau tidak 

langsung.maksudnya: perpindahan panas secara langsung ialah dimana fluida 

yang panas akan bercampur dengan fluida dingin tampa ada pemisah dalam suatu 

bejana.  

Sedang kan perpindahan panas secara tidak langsung ialah dimana fluida 

panas dan dingin tidak berhubungan langsung atau proses perpindahan panasnya 

melalui sebuah perantara seperti pipa ,tube, atau peralatan lain nya. 

Alat ini menjalan kan dua fungsi; 

1. Memanfaatkan  fluida dingin. 

2. Mengunakan fluida panas yang didinginkan. 

 

4.3    Prinsip Kerja Heat Exchanger  

Heat exchanger bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas (heat 

exchanger), dimana terjadi perpindahan panas dari fluida yang temperaturnya 

lebih tinggi ke fluida yang temperaturnya lebih rendah. Biasanya, ada suatu 

dinding metal yang menyekat antara kedua cairan yang berlaku sebagai 

konduktor. Suatu solusi panas yang mengalir pada suatu sisi yang mana 

memindahkan panasnya melalui fluida lebih dingin yang mengalir disisi lain nya. 

Energi panas hanya mengalir dari yang lebih panas kepada yang lebih dingin 

dalam percobaan untuk menjangkau keseimbangan. Permukaan area heat 

exchanger  mempengaruhi efisiensi dan kecepatan perpindahan panas yang lebih 

besar area permukaan pana heat exchanger, lebih efesien dan yang lebih cepat 

pemindahan panasnya.  

 

4.4 Kegunaan Heat Exchanger  

Contoh pengunaan komersial yang lain untuk heat exchanger meliputi 

pemasangan sumber air mineral dan pemanasan kolam renang , radiator rumah ,air 

panas pada radiator,memanaskan minyak, steam, lemari es dan alat pendingin. 
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Heat exchanger penting dalam pengaturan seperti memperoses makanan, proses 

industry,bertekanan dengan farmasi pulp dan kertas dan industri baja. Semua 

industri yang membangkitkan tenaga memerlukan alat heat exchanger meliputi 

industri bahan kimia, angkatan laut, semi penghantar, petrokimia, electronik, 

permobilan, tekstil pasilitas perawatan air. 

 

4.5    Jenis Jenis Heat Exchanger 

Ada tiga jenis heat exchanger yang ada di PT PACIFIC INDOPALM 

INDUSTRIES adalah sebagai berikut: 

a.  Plate heat exchanger  

b.  Shel tube heat exchanger 

c. Spiral heat exchanger 

 

4.6 Plate Heat Exchanger  

a. Sejarah Plate Exchanger 

Plate heat exchanger (PHE) ditemukan oleh Dr Richard Seligman pada 

tahun 1923 yang digunakan untuk memanas yang tidak langsung dan 

mendinginkan cairan yang dipakai pada APV (Aluminium Plant& Vessel) 

company limited. 

Struktur umum penukar panas jenis pelat ( Plate Heat Exchanger) pertama 

kali dipublikasikan olehn marriot, 1971. Penukar panas jenis pelat ini terdiri atas 

pelat pelat tegak lurus yang dipisahkan sekat-sekat berukuran antara 2 sampai 5 

mm. pelat pelat ini berbentuk empat persegi panjang dengan tiap sudut nya 

terdapat lubang. Melaluii dua diantara lubang-lubang ini fluida yang satu dialirkan 

masuk dan satu dialirkan keluar. 

b. Pengertian Plate Heat Exchanger 

Plate heat exchanger adalah salah satu tipe heat exchanger yang 

mengunakan yang mengunakan plat logam untuk memeindahkan panas antara dua 

liquid. Pengunaan heat exchanger ini menguntungkan dari heat exchanger 

konvensional karena permukaan kontak fluida lebih luas. Plate heat exchanger 

merupakan suatu kemajuan desain dasar yang membuat perpindahan panas yang 

cepat. 
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Plate heat exchanger terbagi dua ruangan,yang tipis berada di dalam, 

membagi dua fluida dengan luas permukaan yang paling luas oleh plate logam. 

Plate tersebut memungkinkan perpindahan panas yang lebih cepat. Membuat 

setiap ruangan tipis memastiakansebagian besar volume dari liquid akan 

mengalami kontak dengan plate. 

Plate Heat Exchanger merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai 

penukar panas yang menggunakan plat logam untuk mentransfer panas antara 

dua fluida. Keuntungan besar menggunakan plate heat exchanger ialah sebagai penukar panas 

konvensional yang baik. Kemampuan transfer panas yang baik akan meningkatkan 

kecepatan perubahan suhu. Konsep dibalik penukar panas ini adalah penggunaan 

plat yang dapat digunakan sebagai penahanan untuk fluida panas atau dingin, 

suatu fluida mentransfer panasnya ke fluida lain dengan cara mengaliri sebuah 

plat yang sudah terisi dengan fluida yang lain. Dalam kebanyakan kasus, penukar 

terdiri dari plat berisi satu fluida yang melewati ruang berisi cairan lain. Dinding 

plat biasanya terbuat dari logam, atau zat lain dengan konduktivitas panas yang 

tinggi, untuk memfasilitasi pertukaran, sedangkan casing luar terbuat dari plastik 

atau dilapisi dengan isolasi termal, untuk mencegah panas yang melarikan diri 

dari exchanger. Solusi steam heat exchanger memungkinkan panas yang lolos dari 

sumber panas utama, agar menjadi cairan sekunder tanpa melalui kontak secara 

langsung. 

Alat penukar panas jenis pelat adalah alat yang memiliki efesiensi 

tinggi.alat penukar panas jenis ini dibuat oleh pelat logam stainless steel tahan 

karat. Aliran fluida panas dan dingin mengalir masuk (dan keluar) melalui suatu 

lubang angin pada empat sudut lembar yang menghasilkan efek perpindahan 

panas. 

 Dalam rangka mencegah kebocoran dan pencampuran dari cairan panas 

dan dingin, karet pengatur jarak digunakan untuk menyegel antara pelat logam. 

Pengatur jarak dan pelat dirakit dalam bingkai (frame). Area dari pertukaran panas 

ditetapkan menurut volume pertukaran panas tersebut. 

 Dan ada pun terdapat gambar-gambar plate heat exchanger yang ada di PT 

Pacific Indopalm Industries Dumai. 
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Tampak depan           Tampak samping 

 
       Tampak belakang                                 Tampak keseluruhan 

Gambar 4.1 Plate Heat Exchanger 

Sumber: Pt Pacific  Indopalm Industries 

 

c. Fungsi dan bagian-bagian plate heat exchanger : 

1. Fixed cover ( penutup permanen) 

Fixed cover ( penutup permanen) berpungsi sebagai cover permanen 

pada plate exchanger. 

2. Stud bold (baut pengikat) 

Stud bold (baut pengikat), berpungsi sebagai baut pengikat flange. 

3. Frame foot (tapak exchanger) 

    Frame foot (tapak exchanger), berpungsi sebagai penumpu plate 

exchanger. 

4. Shroud (penutup plat) 
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  Shroud (penutup plat), berpungsi sebagai safety pengaman plate  

exchanger. 

5. Bearing box (kontak bantalan) 

   Bearing box (kontak bantalan), berpungsi sebagai bantalan pada baut 

pengikat. 

6.  Tightening bolt (mengencangkan baut) 

   Tightening bolt (batang baut), berpungsi sebagai batang baut untuk     

mengencangkan baut pada plate heat exchanger. 

7. lock washer (ring baut),  

lock washer (ring baut), berpungsi sebagai ring pelapis baut pada plate 

exchanger. 

8. Tightening nut (mur pengencangan),  

Tightening nut (mur pengencangan) berpungsi sebagai mur 

pengencangan pada baut plate heat exchanger. 

9.  Guide bar (tiang alas bawah plate heat exchanger) 

Guide bar (tiang alas bawah plate heat exchanger), berpungsi sebagai 

alas tiang padabagian bawah plate heat exchanger. 

10. Support foot (dukungan kaki/ pondasi) 

  Support foot (dukungan kaki/ pondasi), sebagai tapak pondasi tiang   

pendukung plate heat exchanger. 

11. Support column (tiang dukungan) 

Support column (tiang dukungan), sebagai tiang pendukung plate heat 

exchanger. 

12. Inspection cover (penutup plate heat exchanger) 

Inspection cover (penutup plate heat exchanger), berpungsi  sebagai 

penutup lubang pada plate heat exchanger. 

13. Roller assembly (roda rakitan) 

 Roller assembly (roda rakitan), berpungsi sebagai roda pengerak untuk 

mengeser plate penutup plate heat exchanger. 
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14. Movable cover (penutup plate exchanger) Movable cover (penutup plate 

exchanger), berpungsi sebagai penutup plate heat  exchanger yang bisa 

dipindah kan atau digeserkan. 

15. Gasket (paking) Gasket (paking),berpungsi sebagai paking plate heat 

exchanger. 

16. Carrying bar ( alur pembawa) Carrying bar ( alur pembawa), berpungsi 

sebagai tempat alur pergeseran plate heat exchanger. 

17. Plate pack (paket piring) Plate pack (paket piring), berpungsi sebagai 

paket piring plate heat exchanger. 

18. Fixet cover (cover permanen) Fixet cover (penutup permanen), berpungsi 

sebagai penutup plate heat exchanger  yang permanen, yang tak bisa di 

pindahkan. 

 

Plat dari Heat Exchanger ini normalnya memiliki ketebalan berkisar antara 

0,5 hingga 3 mm dan jarak antara tiap pelat antara 1,5 hingga 5 mm. Luas 

permukaan pelat tersebut berkisar antara 0,03 hingga 1,5 m2, dengan rasio 

lebar/panjang antara 2 sampai 3. Luas permukaan Plate and Frame Heat 

Exchanger bervariasi dari yang paling kecil sebesar 0,03 m2 sampai dengan yang 

paling besar yaitu 1500 m2. Laju alir maksimum fluida yang diizinkan terbatas 

hingga 2500 m3/jam.  

Secara umum, komponen utama dari unit PHE terbagi menjadi tiga, yaitu, 

plat, frame, dan gasket. Kita akan bahas satu per satu. 

1. Plate 

Komponen plat pada PHE berfungsi sebagai tempat mengalirnya fluida 

panas dan fluida dingin. Bentuk dan pola dari plat sangat menentukan proses 

perpindahan panas yang terjadi. Setiap plat dibentuk dengan menatah/membuat 

cekungan sehingga terbentuk pola yang bergelombang pada permukaannya. Pola 

yang bergelombang (corrugated pattern) ini menyebabkan jalur aliran yang 

berdekatan, berliku-liku, yang dapat meningkatkan perpindahan panas dan 

mengurangi endapan/fouling yang terjadi dengan meningkatnya tegangan geser 

dan turbulensi aliran. Nilai koefisien perpindahan panas yang terjadi lebih tinggi 
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jika dibandingakan dengan STHE dengan kapasitas yang sama. Pola yang 

bergelombang ini juga menghasilkan luas permukaan efektif meningkat karena 

banyaknya kontak yang terjadi antara fluida dan permukaan plat yang dapat 

mempertahankan beda tekanan yang terjadi antarplat yang berdekatan. Tebal plat 

minimum adalah 0,6 mm (0,024 in.), yang dapat digunakan hingga tekanan 

operasi 230 psig, terutama jika menggunakan pola gelombang silang (cross 

corrugated), yaitu pola herringbone atau pola chevron. 

 
 Gambar 4.2 Plat Pada Plate Heat Exchanger 

Sumber: http://i00.i.aliimg.com 

 

Pola Plat (a) washboard; (b) zigzag; (c) chevron/herringbone; protrusions 

and depressions; (e) washboard with secondary corrugation; (f) oblique 

washboard. 

 
Gambar 4.3 Macam Macam Plate Exchanger 

Sumber: Shah dan Sekulic, 2003 

 

 

Pola plat yang paling umum digunakan adalah pola "herringbone" atau 

nama lainnya adalah "chevron".  

http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/560732278/Plate_Heat_Exchanger_Plates.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-vbwPItzXmUY/VmfqzkAeRGI/AAAAAAAAAXQ/XMDAHZ_Auf0/s1600/Plate_Heat_Exchanger_Plates.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LDhI9RX5hRg/Vmfrd6SnWSI/AAAAAAAAAXg/LZe8m6ySr2c/s1600/jenis+plat.jpg
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Gambar 4.4 Pola Plate Chevron 

Sumber: Thuluk kanam, 2013 

 

 

Salah satu kelebihan dari pola chevron ini adalah terbentuknya turbulensi 

aliran pada kecepatan rendah (0,1-1 m/s) [3], dan juga dapat menahan tekanan 

yang tinggi meskipun dengan ketebalan plat yang tipis.  

Material yang sering digunakan seperti stainless steel (AISI 304 atau 316) 

dan titanium, selain itu ada yang terbuat dari Incoloy 825, Inconel 625, dan 

Hastelloy. Nickel, cupronickel, dan monel jarang digunakan, sementara material 

carbon steel tidak digunakan karena sifatnya yang mudah karatan/tidak tahan 

korosi. Material dari grafit dan polimer sering digunakan untuk fluida yang 

bersifat korosif.   

 

2. Gasket 

 

  
Gambar 4.5 Gasket 

Sumber: http://w28.indonetwork.co.id 

 

 

Gasket pada PHE berfungsi untuk mengatur aliran fluida, yang membatasi 

aliran fluida agar tidak bercampur satu sama lain. Dari semua komponen yang ada 

http://w28.indonetwork.co.id/
http://4.bp.blogspot.com/-BypCizoJ16o/VmfsIRqy6FI/AAAAAAAAAXo/0XjZmuQXx2Y/s1600/chevron.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-er-YNP4j-Ig/VmfvcKm-qhI/AAAAAAAAAX0/JRkVAAOGFsQ/s1600/2970921_gasket.jpg
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pada unit PHE, gasket merupakan komponen yang paling sering diganti, karena 

setiap pembongkaran PHE sebagian besar gasket sudah tidak dapat digunakan lagi 

karena mengalami deformasi bentuk (gepeng). Material gasket harus memiliki 

ketahanan terhadap reaksi kimia dan temperatur yang tinggi, dan juga dapat 

digunakan dalam periode waktu yang lama. Ada dua metode yang digunakan 

untuk memasang gasket pada plat, pertama adalah dengan metode pengeleman 

(glue type) dan tanpa pengeleman (glue free). 

 

3. Frame 

 

            
Gambar 4.6 Frame  

Sumber: https://www.google.co.id 

 

Frame berfungsi sebagai penyangga unit PHE. Frame terletak di tepi unit 

PHE yang mana akan mengapit susunan plat di dalamnya. Bentuk frame 

diklasifikasikan menjadi tipe B frame, C frame, dan F frame. Tipe B frame 

digunakan untuk PHE berukuran besar (memiliki susunan plat yang banyak), tipe 

C frame untuk PHE berukuran kecil, dan tipe F frame untuk PHE berukuran 

sedang. Material frame biasanya adalah carbon steel yang dilapisi lapisan 

antikarat. Untuk aplikasi yang ketat, misalnya pada proses pengolahan obat-

obatan, dan pada industri susu atau minuman ringan, maka material stainless 

steel digunakan. Stainless steel dengan lapisan clad (tahan karat) sangat cocok 

digunakan pada lingkungan yang cenderung korosif. Normalnya, unit PHE 

diletakkan di atas lantai, untuk unit berukuran kecil dapat diletakkan melekat pada 

tembok. 

 

https://www.google.co.id/
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4.7 Kelebihan Plate Heat Exchanger 

Aplikasi PHE pada dunia industri relatif lebih sempit dibandingkan dengan 

HE yang paling populer saat ini, shell and tube heat exchanger (STHE). Akan 

tetapi, PHE memiliki kelebihan tersendiri yang membuatnya lebih 

dipertimbangkan dibandingkan dengan alat penukar kalor lain. Berikut beberapa 

kelebihan: 

1.  Hemat ruang 

PHE memiliki konstruksi yang kompak sehingga membutuhkan ruang 

penempatan unit yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis heat 

exchanger yang lain. Sebagai perbandingan, PHE memiliki kurang lebih 

ruang penempatan dan berat sekitar 80% lebih kecil dibandingakan dengan 

STHE. 

2.  Kapasitas perpindahan panas yang besar 

Plat yang tersusun pada PHE dengan jalur aliran fluida sempit yang 

terbentuk menjadikan aliran fluida turbulen sehingga dapat meningkatkan 

perpindahan panas yang terjadi antara fluida panas dan fluida dingin. 

3.  Memerlukan filling refrigerant yang rendah 

Dengan konstruksi yang kompak dan kapasitas perpindahan panas yang 

besar, maka jumlah filling refrigerant pada sistem PHE rendah. Filling 

content yang sering dipakai adalah amonia, dan sebagian senyawa obat-

obatan. 

4.  Cenderung memiliki fouling yang rendah 

Aliran turbulen yang terbentuk pada celah-celah plat menyebabkan 

partikel kotoran sulit untuk mengendap selama beberapa waktu. Berbeda 

dengan heat exchanger konvensional dimana partikel kotoran cenderung 

mudah mengendap yang dapat mengganggu proses perpindahan panas yang 

terjadi. Fouling layer tipis yang terbentuk pada PHE selain dapat 

meningkatkan perpindahan panas antara fluida juga menguntungkan kita 

dalam proses pembersihan yang relatif lebih mudah. 
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5.  Tahan korosi 

Material plat dan gasket pada PHE dipilih karena dapat meningkatkan 

perpindahan panas yang terjadi selain memberikan ketahanan terhadap 

fluida korosif. Material plat yang baik digunakan seperti stainless-steel dan 

logam campuran khusus. 

6.  Konstruksi yang fleksibel 

Komponen plat dan frame pada PHE disambung dengan baut yang 

memudahkannya untuk mengatur lebar dari celah plat yang terbentuk. Plat 

yang tersusun pun juga dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan 

kapasitas yang dibutuhkan. 

7.  Pemeliharaan yang mudah 

Pemeliharaan yang mudah disebabkan karena fleksibilitas dari tie 

rod yang mudah dilepas dengan melonggarkan baut yang terkoneksi. Plat 

PHE dapat dibersihkan secara langsung pada bagian yang terdapat gasket. 

Jika diperlukan, PHE juga memungkinkan untuk bertukar plat/modul 

dengan PHE yang lain. 

 

4.8    Jenis-Jenis Plate Heat Exchanger Tipe Gasket  

Plate heat exchanger (PHE) ini banyak dijumpai di industri dapat 

dikelompokan menjadi menjadi dua jenis: 

 

1. Glue Type.  

Tipe glue ini memerlukan lem untuk memasang Gasket pada plat PHE. 

lem yang digunakan hendaknya ialah lem yang mempunyai ketahanan 

terhadap panas yang baik. 
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            Gambar  4.7 Glue Type 

Sumber:Plate%20Heat%20Exchanger 

 

2. Clip Type 

Disisi luar gasket tipe ini terdapat clip-clip, sehingga dalam 

pemasangannya cukup menancapkan clip-clip tersebut ke lubang yang 

terdapat pada plat. Pemasangan gasket tipe ini lebih mudah dan ringkas jika 

dibandingkan dengan tipe glue. 

 
Gambar 4.8 Clip Type 

Sumber: Plate%20Heat%20Exchanger%20PHE%20Gasket.html.com 

4.9      Prinsip Aliran Pada Plate Heat Exchanger 

 Plate heat exchanger terdiri dari banyak plate metal yang tipis dengan 

pembukaan untuk jalan yang dilewati oleh fluida plat yang bengkok yang mana 

maksudnya bahwa uap-uap bagian plat yang bersebelahaan didalam heat 

exchanger membentuk suatu saluran. Tiap detik saluran terbuka bagi fluida yang 

sama. Antara masing-masing pengembus plat ada suatu gasket karet, yang mana 

mencegah cairan dari pencampuran dan dari kebocoran kelingkungan sekitarnya. 
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Gambar 4.9 Aliran Fluida Melalui Plate Heat Exchanger 

Sumber: Plate%20Heat%20Exchanger 

 

Ketika media masuk plate dan frame heat exchanger melalui koneksi 

dalam frame, diarahkan melalui saluran pengubah oleh peraturan gasket. Aliran 

fluida yang panas melalui setiap saluran yang lain dan cairan yang dingin melalui 

saluran yang berada diantaranya. Panas ditransfer dari cairan yang hangat kepada 

cairan yang lebih dingin. Yaitu material plat. bentuk bengkok mendukung plat 

dari tekanan direfensial dan menciptakan suatu saluran turbulen disaluran. Pada 

gilirannya, aliran turbulen menyediakan pemidahan kalor efesiensi tinggi, 

membuat plat and frame heat exchanger sangat efesien dibandingkan dengan heat 

exchanger tipe shell tube. 

 

4.10  Pengaturan Aliran Fluida  

Saat pada aliran fluida dingin dan panas dalam arah kebalikan ke plat 

tunggal melintang , pola air antar plat dapat bertukar tukar. Alat penukar panas 

dapat mengalir secara single atau multi- pass. Pengaturan single-pass berarti 

masing masing aliran fluida dalam arah yang sama melintang kesemua plat 

didalam unit tersebut. Pengaturan multi-pass dirancang sehingga cairan dapat 

berupa arah arus dari masing-masing fluida. Unit single-pass lebih cocok untuk 

kebanyakan aplikasi, tetapi laju aliran sangat rendah dibandingkan alat penukar 

panas dengan tipe multi-pass. 
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Single-Pass       Multi-Pass 

Gambar 4.10 Single-Pass  dan Multi-Pass 

Sumber: Plate%20Heat%20Exchanger 

 

4.11 Plate Heat Exchanger Tipe HE311-B  Di PT Pacific  Indopalm 

Industries  Di  Refinery/ Plant 2  

Plate heat exchanger adalah salah satu tipe heat exchanger yang 

mengunakan yang mengunakan plat logam untuk memindahkan panas antara dua 

liquid. Pengunaan heat exchanger ini menguntungkan dari heat exchanger 

konvensional karena permukaan kontak fluida lebih luas. Plate heat exchanger 

merupakan suatu kemajuan desain dasar yang membuat perpindahan panas yang 

cepat. 

Plate heat exchanger terbagi dua ruangan,yang tipis berada di dalam, 

membagi dua fluida dengan luas permukaan yang paling luas oleh plat logam. Plat 

tersebut memungkinkan perpindahan panas yang lebih cepat. Membuat setiap 

ruangan tipis memastikan sebagian besar volume dari liquid akan mengalami 

kontak dengan plat. 

Plate Heat Exchanger merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai 

penukar panas yang menggunakan plat logam untuk mentransfer panas antara 

dua fuida. 

Plate Heat Exchanger  di PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

berfungsi sebagai memanaskan dan mendingin kan fluida yang diproduksi. 
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Gambar 4.11  Plate Heat Exchanger 

  Sumber. Pt Pacifik Indopalm Industries 

 

1.  Fluida yang digunakan yaitu : 

CPO (Crude Palm Oil )dan RBDPO (REVINED BLEACHED 

DEODORRIZED PALM OIL)  

          2. Jumlah Plate Heat Exchanger  

Ada pun jumlah plate heat exchanger yaitu 250  pcs , dan jarak ikat plate 

tersebut antara fixed cover permanen dan fixed cover yg tidak permanen 

yaitu: 

- Jarak ikat plat maximum yaitu 863 mm 

- Dan jarak ikat minimum  yaitu 860 mm  
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 BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dan saran penulis dapat dari kerja praktek adalah  

1. PT. Pacific Indopalm Induetries Dumai adalah sebuah perusahaan swasta 

nasional yang bergerak dibidang perminyakan kelapa sawit yang terletak di 

Lubuk Gaung Dumai. 

2. Plate heat exchanger merupakan alat untuk memanaskan dan mendinginkan 

fluida yang diproduksi oleh PT.pacific indopalm industries dumai. 

3. Mahasiswa kerja praktek lapangan banyak memperoleh ilmu dari tempat 

praktek industri baik secara teori maupun praktek. 

4. Dengan melakukan kerja praktek industri mahasiswa banyak mendapatkan 

pengalaman kerja yang nanti nya akan menjadi bekal di dunia kerja 

sesunguhnya. 

 

5.2 Saran  

Utamakan keselamatan kerja dengan meningkatkan disiplin diri dan disiplin 

kerja, lakukanlah pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. 

1. Sebelum mahasiswa melaksanakan tugas kerja  praktek, pembimbing 

diperusahaan harus menekankan mahasiswa untuk memakai alat safety supaya 

mengurangi tingkat kecelakan. 

2. Ketidak seriusan dalam bekerja  seperti bercanda, menyebabkan hasil yang 

kurang maksimal bahkan kurang hati-hati dapat mengalami kecelakaan maka 

dalam kerja pengelasan harus serius dan tidak boleh  bercanda atau bergurau. 
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3. Perencanaan kerja yang baik akan mempermudah dalam bekerja dan akan 

menghasilkan hasil yang baik pula. 

4. Perlu adanya krja sama yang baik antar mahasiswa dan karyawan perusahaan 

bagian pengelasan sehingga pekerjaan cepat selesai dan memuaskan. 
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