LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES

PERAWATAN DAN PERBAIKAN GATE VALVE
DI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES

FAJRIN RISKI FIRNANDA
2204171140

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2021

LEMBAR PENGESAHAN

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, Laporan umum
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Ini dengan baik. Dengan adanya kegiatan Praktek
Kerja Lapangan Ini, Mahasiswa/i diharapkan akan mampu meningkatkan
pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta keterampilan yang mungkin tidak
diproleh dari pendidikan formal dikampus, karena Praktek Kerja Lapangan ini
merupakan salah satu bentuk penerapan teori yang telah Mahasiswa/i dapatkan dari
kegiatan perkuliahan kedalam praktek kehidupan di dunia kerja yang sebenarnya.
Selain itu, Mahasiswa/i dapat mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi
secara langsung didalam dunia kerja.
Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam pembuatan Laporan Umum Praktek kerja Lapangan Ini
sampai tersusun dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan penulis serta
memberikan dukungan dan perhatiannya selama penulis melaksanakan dan
menyusun laporan Kerja Praktek (KP).
2. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
3. Bapak Ibnu Hajar, ST., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin
4. Bapak Bambang Dwi Haripriadi, ST., MT selaku Ketua Prodi D-IV Teknik
Mesin Produksi dan Perawatan
5. Bapak-bapak dosen Jurusan Teknik Mesin
6. Orang tua tercinta, dan keluarga yang telah memberikan dukungan kepada
penulis, baik moral maupun materi dan do’a nya.
7. Bapak ABDUL SALAM AL-KHARASANI sebagai General Manager PT.
Pacific Indopalm Industries Dumai yang telah menerima dan mengizinkan

iii

penulis untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan PT. Pacific
Indopalm Industries Dumai.
8. Bapak RACHMAD BAHARI selaku instruktur selama penulis melakukan
kegiatan

Praktek Kerja Lapangan di PT. Pacific Indopalm Industries

Dumai.
9. Semua karyawan di PT. Pacific Indopalm Industries Dumai
10. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun
tidak langsung dalam penyusunan laporan umum Praktek Kerja Lapangan
ini.
Sebagai manusia biasa Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan
Umum Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini masih banyak terdapat kekurangan
dan kekeliruan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Segala kritik,
saran dan masukan dari semua pihak, akan menjadi pembelajaran yang sangat
berharga bagi penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Laporan Kegiatan
Praktek Kerja Lapangan Ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Dumai,15 Februari 2021
Penulis

Fajrin Riski Firnanda
2204171140
iv

DAFTAR ISI

COVER ..............................................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii
BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang ........................................................................

1

1.2

Tujuan Kerja Praktek (KP) .....................................................

2

1.3

Manfaat Kerja Praktek (KP) ...................................................

2

1.4

Tempat dan Jadwal Kerja Praktek (KP) .................................

4

1.5

Alasan Pemilihan Judul ..........................................................

4

1.6

Batasan Masalah .....................................................................

4

1.7

Metode Pengumpulan Data.....................................................

4

1.8

Sistematika Penulisan .............................................................

5

DESKRIPSI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI
2.1

Sejarah Singkat PT. Pacific Indopalm Industries Dumai .......

6

2.2

Struktur Organisasi PT.Pacific Indopalm Industries Dumai ..

8

2.3

Ruang Lingkup PT.Pacific Indopalm Industries Dumai .........

9

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK
3.1

Spesifikasi Kerja Yang Dilaksanakan .................................... 11

3.2

Target yang Diharapkan ......................................................... 18

3.3

Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan............................... 18

3.4

Data-Data Yang Diperlukan ................................................... 19

3.5

Dokumen-Dokumen Yang Dihasilkan ................................... 19

3.6

Kendala-Kendala Yang Dihadapi ........................................... 19

3.7

Hal-Hal Yang Dianggap Perlu ................................................ 20

v

BAB IV

PERAWATAN DAN PERBAIKAN GATE VALVE

4.1

Pengertian Valve ..................................................................... 21

4.2

Fungsi Valve ........................................................................... 22

4.3

Jenis-Jenis Valve .................................................................... 23

4.4

Gate Valve .............................................................................. 25

4.5

Cara Kerja Gate Valve ............................................................ 26

4.6

Bagian-Bagian Gate Valve Beserta Gambar ......................... 26

4.7

Jenis-Jenis Gate Valve ............................................................ 38

4.8

Kelebihan dan Kekurangan Gate Valve ................................. 39

4.9

Permasalahan Pada Gate Valve dan Solusinya....................... 39

4.10 Perawatan Gate Valve ............................................................ 30
4.11 Perbaikan Pada Gate Valve .................................................... 31

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan ............................................................................. 35

5.2

Saran ....................................................................................... 35

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT. Pacific Indopalm Industries Dumai .................................. 6
Gambar 2.2 Struktur Organisation PII Tahun 2017 .................................. 9
Gambar 4.1 Valve ........................................................................................ 21
Gambar 4.2 Gate Valve .............................................................................. 25

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 1 ........................................ 11
Tabel 3.2 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 2 ........................................ 12
Tabel 3.3 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 3 ........................................ 12
Tabel 3.4 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 4 ........................................ 13
Tabel 3.5 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 5 ........................................ 13
Tabel 3.6 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 6 ........................................ 14
Tabel 3.7 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 7 ........................................ 14
Tabel 3.8 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 8 ........................................ 15
Tabel 3.9 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 9 ........................................ 15
Tabel 3.10 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 10 .................................... 16
Tabel 3.11 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 11 .................................... 16
Tabel 3.12 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 12 ................................... 17
Tabel 3.13 Spesifikasi Kerja Lapangan Minggu 13 .................................... 17
Tabel 4.1 Bagian-Bagian Gate Valve ......................................................... 26
Tabel 4.2 Identifikasi Valve ........................................................................ 31

viii

BAB I
PENDAHULUAN

JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang pesat sekarang ini,

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan
yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut.
Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari
sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka kualitas
tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi
diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mengenal
dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan
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 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
menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik
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2020-2021 program studi yang melaksanakan Praktek kerja Lapangan tidak hanya
prodi 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
ke dunia 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 dan Perawatan
Gate Valve 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 Politeknik Negeri
Bengkalis pada setiap program studi adalah selama kurang lebih 3(tiga) bulan
yaitu dari akhir bulan November sampai pertengahan bulan Februari. Dengan
menggunakan sistem kerja, hari Senin hingga hari Jum’at masuk mulai pukul
08:15 wib s/d 16:30 wib, sedangkan hari Sabtu masuk mulai pukul 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 dan Perawatan Gate Valve 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 Valve, cara kerja, dan bagianbagian dari Gate Valve.

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

PERAWATAN DAN PERBAIKAN GATE VALVE DI PT.
PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI.
Berisikan uraian singkat tentang macam-macam, bagian-bagian
dan cara kerja Gate Valve

BAB V

PENUTUP
Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang
dituliskan.
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BAB II
DESKRIPSI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI

JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2021

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 Indopalm 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 ratarata 20 ton/hari, bertekanan 60 bar, dan ber-temperature 450 ºC, berbahan bakar
cangkang sawit.
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2.2

Struktur Organisasi PT. Pacific Indopalm Industries Dumai
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 vertical
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 StrukturOrganisation 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 fasilitas 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
ini telah memberi perusahaan keunggulan kompetitif karena kapal besar sampai
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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
menghasilkan

kekuatannya.

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)

JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2021

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 kurang lebih 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 )
(17November s/d 21November 2020)
3.1 Tabel : Laporan Kegiatan Magang Industri Minggu 1 ( Satu )
No

Hari/Tanggal

1

Selasa
17 November 2020

Kegiatan

Tempat
Pelaksanaan

Sosialisasi peraturan perusahaan, dan
perkenalan area perusahaan PT. PACIFIC

Office

INDOPALM INDUSTRIES
2

Rabu
18 November 2020

3

Memasang Mixer Tank di Tanki 16

Tankfarm

Mengganti Flowmeter

Tankfarm

Memasang gasket Plat Heat Exchanger

Refinery I

Jum’at
20 November 2020

5

Refinery II

Kamis
19 November 2020

4

Mengganti Filter Cloth pada Filter Press

Sabtu
21 November 2020

11

Agenda Kegiatan Minggu Ke 2 (dua)
(23 November s/d 30 November 2020)
3.2 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 2 (Ke dua)
No

Tempat
Pelaksanaan

Hari/Tanggal

Kegiatan

Senin
23 November 2020

Mengganti Rubber Kopling pada Pompa
PF5/1B dan melakukan alignment antara
motoran dan pompa.

Refinery I

Selasa
24 November 2020

Mengganti Machseal yang pecah pada
pompa

Refinery II

3

Rabu
25 November 2020

Memasang gasket Plat Heat Exchangers

4

Kamis
26 November 2020

Cleaning Sarang Rantangan Bleaching
Earth dan mengganti Butterfly Valve-nya.

Jum’at
27 November 2020

Memasang Butterfly Valve

Sabtu
28 November 2020

Cleaning Streiner dan Filter Streiner

1

2

5
6

Refinery I
Refinery II
Refinery I
Refinery I

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/Tanggal

Kegiatan

1

Senin
30 November 2020
Selasa
1 Desember 2020

Mengganti Rubber Kopling Mixer AG 405

2

3
4
5

6

Rabu
2 Desember 2020
Kamis
3 Desember 2020
Jum’at
4 Desember 2020
Sabtu
5 Desember 2020

Menginspeksi Plat Heat Exchanger
menggunakan metode Liquid Penetrant
Test.
Mengganti Machseal pada Pompa Stearin
/ Pompa Transfers Intertank
Memasang Flowmeter

Tempat
Pelaksanaan
Refinery I
Workshop
Tankfarm
Borewall

Memindahkan Mixer Tank dari Workshop
ke Tankfarm (Tanki30). Dan memasang
Mixer Tank.

Tankfarm

Izin Tidak Magang

Libur
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 4 (Empat)
(7 Desember s/d 12Desember 2020)
3.4 Tabel: Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 4 (Ke Empat)
No

Hari/Tanggal

Kegiatan

1

Senin
7 Desember 2020

Memasang Mixer Tank di Tanki 34

2

Selasa
8 Desember 2020

Pabrikasi Roller Belt Conveyour

Tempat
Pelaksanaan
Tankfarm
Workshop

3

Rabu
9 Desember 2020

PEMILU

4

Kamis
10 Desember 2020

Mengukur keliling pipa HE-723, PR-731
dan CL-721 untuk dibuatkan Isolasinya.

Refinery I

5

Jum’at
11 Desember 2020

Repair Butterfly Valve

Workshop

6

Sabtu
12 Desember 2020

Repair Ball Valve 8 Inch Line Shipment
Tanker

Workshop

Libur

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

Change Positiont Ball Valve 6 Inch di
Line Tongkang 1.

Tankfarm

2

Selasa
15 Desember 2020

Memasang Plat Heat Exchanger

Rabu
16 Desember 2020

Membuka HE-513

Kamis
17 Desember 2020

Memasang pompa Line Pump Intake RO
Metito

5

Jum’at
18 Desember 2020

Repaint Ball Valve

Workshop

6

Sabtu
19 Desember 2020

Repair dan Repaint Globe Valve

Workshop

3

4

Refinery I
Refinery 1
Jetty
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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

Repair Pompa Chemical 2 unit.

2

Selasa
22 Desember 2020

Memasang Pompa Hidrolik Filter Press

WWTP

3

Rabu
23 Desember 2020

Mengganti Seal Piston Hidrolik Filter
Press

Workshop

4

Kamis
24 Desember 2020

Memasang Piston Hidrolik Filter Press
WWTP yang sudah diganti Sealnya

WWTP

5

Sabtu
26 Desember 2020

Memasang Plat Heat Exchangers

Workshop

Refinery I

Agenda Kegiatan Minggu Ke 7 (Tujuh)
(28Desember 2020 s/d 2Januari 2021)
3.7 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 7 (Ke Tujuh)
No

Hari/Tanggal

Kegiatan

Tempat
Pelaksanaan

1

Senin
28 Desember 2020

Melakukan Uji Liquid Penetrant Test
pada Plat Heat Exchanger

Workshop

Selasa
29 Desember 2020

Melakukan
Maintenance)

Refinery I

3

Rabu
30 Desember 2020

Repair Pompa Sentrifugal

4

Kamis
31 Desember 2020

2

5

6

Jum’at
1 Januari 2021
Sabtu
2 Januari 2021

PM

Repair Butterfly Valve

Tahun Baru

Melakukan PM (Preventive
Maintenance)

(Preventive

Workshop
Workshop

Libur

Tankfarm
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 8 (Delapan)
(4 Januaris/d 9 Januari 2021)
3.8 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 8 (Ke Delapan)
No Hari/Tanggal
1

Kegiatan

Tempat
Pelaksanaan

Senin
4 Januari 2021

Repair Mesin Pemotong Rumput

Workshop

Selasa
5 Januari 2021

Pemeliharaan dan Perawatan pada Mesin
Perkakas yang ada di Workshop.

Workshop

3

Rabu
6 Januari 2021

Membuka Manhole Tanki CR-403 dan CR404

Refinery I

4

Kamis
7 Januari 2021

IzinSakit

Jum’at
8 Januari 2021

IzinSakit

Sabtu
9 Januari 2021

Melakukan Cleaning Radiator Kompresor
ELGI 37

2

5

6

Libur
Libur

Workshop

Agenda Kegiatan Minggu Ke 9 (Sembilan)
(11 Januari s/d 16 Januari 2021)
3.9 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 9 (Ke Sembilan)
No Hari/Tanggal
1

Kegiatan

Tempat
Pelaksanaan

Senin
11 Januari 2021

Memasang Radiator Kompresor ELGI 37

Refinery I

2

Selasa
12 Januari 2021

Membuka Rumah Bearing di Mixer CR405

Refinery I

3

Rabu
13 Januari 2021

Memasang Filter Oli Kompresor ELGI 37.

4

Kamis
14 Januari 2021

Mengecat Tanki CPO

Workshop

5

Jum’at
15 Januari 2021
Sabtu
16 Januari 2021

Membuka Man Hole FT6

Refinery I

6

Menyekir Disc Gate Valve

Refinery I

Workshop
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 10 (Sepuluh)
(18 Januari s/d 23 Januari 2021)
3.10 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 10 (KeSepuluh)
No Hari/Tanggal
1

Kegiatan

Senin
18 Januari 2021

Memindahkan Mixer Tank dari Tanki 29 ke
Tanki 34

Selasa
19 Januari 2021
Rabu
20 Januari 2021

Mengganti dan memasang Machseal Mixer
Tank 34
Memasang Mixer Tank 34 yang telah
diganti Machseal.

4

Kamis
21 Januari 2021

Penyetelan Aligment pada pompa baru
yang berada di Tankfarm.

5

Jum’at
22 Januari 2021
Sabtu
23 Januari 2021

2
3

6

Tempat
Pelaksanaan
Tankfarm
Tankfarm
Tankfarm
Tankfarm

IzinSakit

Libur

IzinSakit

Libur

Agenda Kegiatan Minggu Ke 11 (Sebelas)
(25 Januari s/d 30 Januari 2021)
3.11 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 11 (KeSebelas)
No Hari/Tanggal
1

Kegiatan

Senin
25 Januari 2021

Melakukan Repair Mesin Rumput

Selasa
26 Januari 2021

Membantu mengganti Blade di CR-405

Rabu
27 Januari 2021

Melakukan Preventive Maintenance, mengisi
oli pada pompa yang ada di Refinery I,
Refinery II, Boiler, dan Tankfarm

Kamis
28 Januari 2021

Melakukan
Preventive
Maintenance,
mengecek Vibrasi dan Noise pada pompa
yang ada di Refinery I

5

Jum’at
29 Januari 2021

Memasang Man Hole CR-405

6

Sabtu
30 Januari 2021

Mengganti Machseal pada pompa kondensat.

2
3

4

Tempat
Pelaksanaan
Workshop
Refinery I

Refinery I

Refinery I

Refinery I
Tankfarm
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 12 (DuaBelas)
(1 Februari s/d 6 Februari 2021)
3.12 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 12 (KeDuaBelas)
No Hari/Tanggal
1

Senin
1 Februari 2021

Kegiatan

Tempat
Pelaksanaan

Melakukan Repair Butterfly Valve

Workshop

Selasa
2 Februari 2021
Rabu
3 Februari 2021

Membuka Plat Heat Exchanger

4

Kamis
4 Februari 2021

Melakukan Cleaning Sparkjing HE-722

5

Jum’at
5 Februari 2021
Sabtu
6 Februari 2021

Mengganti Flowmeter PU-CHP

2
3

6

Refinery II

Melakukan Cleaning Rantangan Bleaching
Earth

Melakukan Repair pada Sling
Pelampung dari Leveling Switch.

Refinery II
Refinery II
Refinery II

jalur

Tankfarm

Agenda Kegiatan Minggu Ke 13 (TigaBelas)
(8 Februari s/d 13 Februari 2021)
3.13 Tabel : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 13 (KeTigaBelas)
No Hari/Tanggal
1

2
3
4
5
6

Kegiatan

Senin
8 Februari 2021

Melakukan Cleaning Sparjing HE-721

Selasa
9 Februari 2021
Rabu
10 Februari 2021

IzinSakit
Memasang Manhole HE-721 dan
mengganti Gasket Manhole –nya.

Kamis
11 Februari 2021
Jum’at
12 Februari 2021
Sabtu
13 Februari
2021

Mengganti Oli Gearbox Mixertank 09.
Libur Tahun Baru Cina

Tempat
Pelaksanaan
Refinery II
Libur
Refinery II
Tankfarm
Libur

Memasang Bearing Mixertank AG-405
Refinery I

17

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.
3. Dapat menjalin kerjasama 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) Palu besar/ kecil
h) Crexer
i) Gerinda
j) Cutting Torch
k) Obeng
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l) Tang
m) Kuas
n) Katrol
o) Alat pengaman (safety)

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.
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3.7

Hal-Hal Yang Dianggap Perlu
Dalam proses penyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa yang

diangap perlu diantaranya 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

20

BAB IV
PERAWATAN DAN PERBAIKAN GATE VALVE
DI PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI.

JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2021

BAB IV
PERAWATAN DAN PERBAIKAN GATE VALVE
DI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI.

4.1

Pengertian Valve

Gambar 4.1 Valve
Sumber: https://alvindocs.com/news-events/read/harga-valve-pipa-terbaru-murah

Valve atau juga disebut katup adalah sebuah alat untuk mengatur aliran
suatu fluida dengan menutup, membuka atau menghambat sebagian dari jalannya
aliran. Contoh yang mudah adalah keran air.
Valve atau biasa juga disebut dengan kerangan, sangat berperan penting
dalam sistem pipa di suatu pabrik, cargo pump dan lain-lain guna menjaga
kestabilan proses operasional, valve bertugas mengatur aliran (fluida) dalam suatu
proses di suatu pabrik. Secara tidak langsung, maka valve dapat diandalkan untuk
mengatur besar kecil nya flow, rendah tingginya level, rendah tingginya
temperatur ataupun tekanan.
Ketika valve telah dipasang dalam suatu rangkaian pipa. Pada saat valve di
buka, fluida mulai mengalir, dan ketika valve ditutup maka fluida pun berhenti
mengalir. Valve seperti ini bertugas untuk menutup penuh (fully closed) ataupun
membuka penuh (fully opened) suatu aliran. Karena tugasnya hanya untuk
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membuka atau menutup maka valve sejenis ini dinamakan dengan ON/OFF
valves atau Isolation valve.
Selain untuk membuka dan menutup atau fully opened dan fully closed, ada
juga valve yang berfungsi untuk mengatur (regulate) aliran (fluida). Valve sejenis
ini sering disebut sebagai Throttling valve.
Ada juga valve yang tugas nya mengatur agar aliran berjalan ke satu arah
saja ataupun agar tidak terjadi reversed flow atau backflow. valve seperti ini
disebut check valve atau one way valve.
Beberapa valve ada juga yang dirancang untuk melepaskan (release)
kelebihan pressure untuk menjaga keamanan alat ataupun operator. Valve yang
berfungsi

untuk

melepaskan

kelebihan

pressure

ini

sering

disebut

sebagai pressure relieve valve ataupun pressure safety valve (kedua jenis valve ini
mempunyai fungsi yang sama tetapi prinsip kerjanya berbeda).

4.2

Fungsi Valve
Valve atau yang biasa disebut katup adalah sebuah perangkat yang

mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan (gas, cairan,
padatan terfluidisasi) dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari
jalan alirannya.
Valve dalam kehidupan sehari-hari, paling nyata adalah pada pipa air,
seperti keran untuk air. Contoh akrab lainnya termasuk katup kontrol gas di
kompor, katup kecil yang dipasang di kamar mandi dan masih banyak lagi.
Katup memainkan peran penting dalam aplikasi industri mulai dari
transportasi air minum juga untuk mengontrol pengapian di mesin roket.
Valve dapat dioperasikan secara manual, baik oleh pegangan , tuas pedal
dan lain-lain. Selain dapat dioperasikan secara manual katup juga dapat
dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan prinsip perubahan aliran
tekanan, suhu dll. Perubahan ini dapat mempengaruhi diafragma, pegas atau
piston yang pada gilirannya mengaktifkan katup secara otomatis.
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Terdapat berbagai macam jenis valve yang digunakan pada kilang minyak
maupun di pabrik lain. Setiap jenis katup memiliki fungsi dan prinsip kerja
masing-masing, seperti berikut:
a. Untuk menutup dan membuka aliran dengan syarat, ketika terbuka memiliki
hambatan aliran dan pressure loss yang minimum. Contohnya: gate valve,
ball, plug dan butterfly valve.
b. Untuk keperluan mengatur aliran, dengan cara menahan aliran dengan
perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan, bisa juga dengan
kombinasi keduanya.
c. Untuk mencegah aliran balik (back flow), biasanya menggunakan check
valve (lift check dan swing check). Valve ini akan tetap terbuka dan akan
tertutup apabila terdapat aliran yang berlawanan arah

4.3

Jenis-Jenis Valve
Berikut berbagai macam jenis valve dengan dengan karakteristik dan cara

kerjanya masing-masing:
1. Gate Valve
Jenis ini didesain untuk membuka dan menutup aliran dengan cara tertutup
rapat dan terbuka penuh. Karena sistem kerjanya hanya membuka dan
menutup, maka valve ini tidak cocok untuk mengatur debit aliran karena
kurang akurat dalam hal mengontrol volume aliran di dalam pipa.
2. Plug Valve
Memiliki fungsi yang sama dengan gate valve yaitu dengan menutup atau
membuka aliran secara keseluruhan. Namun, beberapa pengaplikasian
jenis valve ini hanya digunakan untuk mengontrol aliran gas, seperti
transportasi gas melalui pipa.
3. Ball Valve
Ball valve merupakan tipe quick opening valve yang hanya memerlukan
1/4 putaran dari posisi tertutup penuh ke terbuka penuh.
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4. Globe valve
Aliran dalam valve berubah arah sehingga menghasilkan friksi yang cukup
besar meskipun dalam keadaan terbuka lebar. Jenis valve ini cukup
penting bila digunakan untuk penutupan yang rapat terutama pada aliran
gas.
5. Needle Valve
Pada dasarnya, jenis ini digunakan pada instrument, gage dan meter line
service. Valve ini dapat digunakan untuk keperluan proses throttling
karena sangat akurat, serta dapat juga digunakan pada tekanan tinggi dan
temperatur tinggi.
6. Diaphragm Valve
Valve ini memiliki kelebihan yaitu memiliki aliran yang tenang dan fluida
akan mengalir tanpa hambatan, jenis ini sangat baik untuk flow control
dan penutupan aliran yang sangat rapat walaupun di dalam jalur pipa
terkandung suspended solid.
7. Butterfly Valve
Merupakan jenis valve dengan desain sederhana dan umumnya hanya
digunakan untuk aliran bertekanan rendah. Desainnya yang sangat
sederhana tersebut, sehingga dalam mengontrol aliran, untuk membuka
penuh dan menutup penuh hanya diperlukan 1/4 putaran.
8. Check valve
Jenis ini didesain untuk mencegah terjadinya aliran balik di dalam pipa.
9. Pressure Relief Device
Jenis ini digolongkan sebagai safety valve, digunakan untuk mencegah
terjadinya tekanan berlebihan pada sistem proses piping dan mencegah
terjadinya kerusakan peralatan.
10. Pressure Reducing Valve
Fungsi utama dari jenis ini adalah untuk menjaga agar tekanan dalam
sistem perpipaan selalu konstan, cara kerjanya yakni dengan menurunkan
tekanan dari sumber yang memiliki tekanan lebih tinggi.
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11. Traps Valve
Fungsi dari trap valve adalah untuk membuang kondensat yang berasal
dari perpipaan steam (uap) tanpa adanya steam yang ikut terbuang.

4.4

Gate Valve

Gambar 4.2 Gate Valve
Sumber: https://www.avkfusion.co.id/id-id/pencarian-produk/gate-valves/resilient-seated-gatevalves/21-46-001

Gate valve adalah jenis katup yang digunakan untuk membuka aliran
dengan cara mengangkat gerbang penutup nya yang berbentuk bulat atau persegi
panjang.
Kegunaan utama dari gate valve adalah hanya untuk menutup dan membuka
aliran (fully closed & fully opened position), on/off control dan isolation
equipment.
Gate valve tidak bisa digunakan untuk mengatur besar kecilnya aliran
(regulate atau trotthling). Karena akan merusak posisi disc nya dan
mengakibatkan valve bisa passing pada saat valve ditutup (passing = aliran tetap
akan lewat, walaupun valve sudah menutup), disc tidak menekan seat dengan baik
yang diakibatkan karena posisi disc sudah berubah (tidak ratalagi).
Pada saat Gate valve terbuka sebagian (misal 50% opening), maka aliran
fluida akan sebagian lewat dibawah disc yang menyebabkan turbulensi (aliran
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fluida yang bergejolak) pada aliran tersebut, turbulensi ini akan menyebabkan 2
hal :
a. Disc mengayun (swing) terhadap posisi seat, sehingga lama
kelamaan posisi disc akan berubah terhadap seat sehingga apabila
valve menutup maka disc tidak akan berada pada posisi yang tepat,
sehingga bisa menyebabkanpassing.
b. Akan terjadi pengikisan (erosion) pada badan disc.

4.5

Cara Kerja Gate Valve
Cara kerja Gate Valve, jika handle (pegangan) diputar, bagian bonnet

bergerak naik ke atas konektor dengan area stopping wedge merubah dengan
memaksa gerakan menjadi naik dan turun. Handle yang menaikkan dan
menurunkan stopper menempati ruang bonnet.
Ketika handel diputar, maka stopper bergerak di dalam valve. Stopper
masuk kedalam ruang dimana cairan melewatinya. Pada posisi buka atau tutup,
valve jenis ini bisa dikenali berdasarkan tinggi rendahnya handle (pegangan). Jika
posisi handle rendah berarti valve dalan kondisi terbuka, dan sebaliknya.

4.6

Bagian –Bagian Gate Valve
Bagian-bagian Gate Valve antara lain sebagai berikut :

4.1 Tabel : Bagian-bagian Gate Valve
NO

NAMA

GAMBAR

KETERANGAN
Handwheel

digunakan

oleh

operator untuk memutar stem,
1

Handwheel

sehingga dapat menggerakkan
disc keatas dan kebawah.
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NO

NAMA

GAMBAR

KETERANGAN
Stem

berfungsi

penghubung
2

3

Stem

sebagai

antar

roda

pemutar dan disc.

Bonnet

berfungsi

sebagai

penutup

body.

Bonnet

Bonnet

memberikan ruangan bagi

(Mahkota)

disc untuk bergerak keatas
saat

valve

dalam

posisi

membuka.

Body

berfungsi

sebagai

tempat disc dan penghubung
4

Body

antar

pipa

menggunakan

yang
sambungan

flense

Gland

berfungsi

untuk

mengencangkan

posisi

packing terhadap stem. Jika
5

Gland

ada kebocoran fluida melalui
bagian

ini

diantisipasi

maka

dapat
dengan

mengencangkan Gland
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NO

NAMA

GAMBAR

KETERANGAN
Disc

merupakan

bagian

penting dari gate valve, Disc
6

Disc

adalah bagian yang bergerak,
bertugas sebagai pengontrol
aliran atau sebagai penutup
aliran fluida.

4.7

Jenis-Jenis Gate Valve
Gate Valve memiliki beberapa jenis, diantaranya :
1. Rising Stem Gate Valve, jika dioperasikan handwheel naik dan stem juga
naik
2. Non Rising Stem Gate Valve, jika di opersikan handwheel tetap dan stem
juga tetap.
3. Outside Screw & Yoke Gate Valve, jika di operasikan handwheel tetap tapi
stemnya naik.
Rising Stem & Non Rising Stem digunakan untuk tekanan yang tidak terlalu

tinggi, dan tidak cocok untuk getaran.Outside Screw & Yoke Gate Valve sangat
cocok digunakan untuk high pressure. Biasanya OS & Y banyak di gunakan di
lapangan minyak, medan yang tinggi, temperature tinggi. Karena pada OS & Y
stem naik atau turun bisa dijadikan sebagai penanda. Contoh, apabila stem tinggi
itu menandakan posisi valve sedang buka penuh. Pada dasarnya body & bonet
pada gate terbuat dari bahan yang sama.
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4.8

Kelebihan Dan Kekurangan Gate Valve
Gate Valve memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan, diantaranya

sebagai berikut :
1. Low pressure drop waktu buka penuh
2. Amat ketat dan cukup bagus waktu penutupan penuh
3. Bebas kontaminasi

Selain kelebihan, Gate Valve juga memiliki beberapa kekurangan,
diantaranya sebagai berikut :
1. Tidak cocok di pakai untuk separuh buka, karena akan menimbulkan
turbulensi sehingga bisa mengakibatkan erosi dan perubahan posisi gate
pada dudukan
2. Untuk membuka dan menutup valve perlu waktu yang panjang dan
memerlukan torsi / torque yang tinggi.

4.9

Permasalahan Pada Gate Valve dan Solusinya
Adapun hal-hal yang sering jadi masalah pada gate valve diantaranya

sebagai berikut:
A. Valve leak (Bocor/Kendor)
Jika valve tidak bekerja dengan baik maka kemungkinan besar
terjadi leak. Bagian yang paling sering terjadi leak adalah pada
packing gland. Hal ini bisa diatasi dengan mengencangkan Gland
nut. Setelah itu maka periksa kembali putaran handwell, karena
setelah mengencangkan gland nut maka akan terjadi gesekan antara
packing dengan stem yang menyebabkan handwell susah di
gerakkan. Kebocoran juga biasa terjadi didaerah sambungan body
dan bonnet, daerah body, dan disekitar flange.
B. Kerusakan Fisik
Valve yang tidak bekerja dengan baik kemungkinan juga
disebabkan karena adanya kerusakan fisik pada valve itu sendiri,
oleh karena itu pemeriksaan fisik sangat penting untuk dilakukan
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lebih dahulu sebelum adanya perlakuan yang lebih jauh.
C. Pemberian Pelumas
Pemberian pelumas pada valve terutama pada stem, sangat penting
untuk menjaga ketahanan valve.

Adapun tahap proses rekondisi yang penulis lakukan adalah :
1. Pemeriksaan/Pengukuran.
2. Tentukan indikasi awal kerusakan dari user/inspeksi.
3. Liat manual book/gambar cross section dari Gate Valve yang akan di
perbaiki.
4. Bongkar/lepaskan bagian-bagian dari gate valve dengan melihat
panduan gambar cross section/manual book dari valve tersebut. Atau
minta bimbingan dari para pakar yang telah paham betul tentang valve
ini.
5. Lakukan pemeriksaan secara visual untuk pemeriksaan bagian-bagian
gate valve yang akan di persakan pada perbaiki.
6. Bila ada indikasi kerusakan pada bagian-bagian, mintakan pemeriksaan
oleh inspeksi bengkel untuk memastikan langkah perbaikan.
7. Lakukan pengukuran dan pengecekan terhadap bagian yang rusak
sebagai data untuk proses perbaikan.

4.10 Perawatan Gate Valve
Untuk menjaga agar valve dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama
maka perlu dilakukan pemeliharan/perawatan terhadap alat tersebut. Untuk bahan
material :
a. Kuningan : Valve dengan jenis bahan ini tidak boleh digunakan
untuk temperatur diatas 232,2 ºC, apabila digunakan pada temperatur
yang melebihi dari yang tersebut diatas maka valve tersebut akan
mengalami kerusakan.
b. Besi : Valve dengan jenis bahan ini juga tidak boleh digunakan
untuk temperatur yang lebih besar dari 232,2 ºC.
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c. Stainless Stell (besi putih) : Valve dengan jenis bahan ini digunakan
untuk temperatur rendah dan aliran korosif valve ini tidak boleh
digunakan dalam temperatur yang tinggi.
d. Stell baja : Valve jenis ini digunakan untuk temperatur yang tinggi
dan tekanan yang tinggi (mempunyai kelebihan dibandingkan
dengan jenis bahan yang lain dalam hal penggunaan temperatur).
Jadi untuk bahan material tersebut diatas, agar valve dapat berfungsi dengan
baik maka harus disesuaikan dengan temperatur. Pemeliharaan yang lain yang
dapat dilakukan terhadap valve adalah dengan menggunakan minyak pelumas.
Minyak pelumas sangat dibutuhkan dalam perawatan valve yaitu pada bagian
screw. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan minyak pelumas ini perlu
diberikan pada bagian-bagian screw. Hal ini ditujukan untuk memperlancar proses
pemutaran pada valve.

4.11 Perbaikan Pada Gate Valve
Dalam suatu perbaikan valve, terdapat langkah-langkah tersendiri dalam
setiap jenis valve tersebut. Berikut ini adalah cara perbaikan gate valve:
A. Identifikasi Valve
Setiap kita akan memulai melakukan perbaikan/pekerjaan, kita
perlu menidentifikasi untuk mengetahui indikasi/permasalahan dan
identitas valve tersebut dan untuk menentukan langkah perbaikan.

4.2 Tabel : Identfikasi Valve
No
1

Kerusakan
Leak pada stem dan
baut packing

Analisa

Perbaikan

1.

Baut kendor akibat
getaranyang
terjadi
pada
saat
pengoprasian.

Kencangkan baut Packing.

2.

Terjadi
keretakan
pada
baut
akibat
terjadinya korosi.

Ganti
dengan
packing yang baru.

baut
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No

Kerusakan

Analisa

Perbaikan

2

Valve tidak menutup Terjadinya goresan pada
dengan benar
disc akibat gesakan dan
tekanan pada aliran fluida.

Lapping disc dengan campuran
minyak dan lapping compound.

3

Packing

Packing adalah komponen
pada valve yang paling
jarang terjadi kerusakan,
apabila terjadi kerusakan
faktor utamanya karena telah
melewati batas usia pakai.

Ganti dengan packing yang baru.

4

Seat

Sering terjadinya kesulitan
untuk mengeluarkan seat dari
body ketika melakukan
perawatan dan perbaikan.

Untuk
mengeluarkan
seat,
tergantung kontruksi bodynya.
 Kebanyakan gate valve
menyediakan space untuk
akses
top-entry.
Seat
yang terpasang ke body
dengan
ulir
dapat
dilepaskan dengan tool
biasa.
 Untuk gate valve yang
tidak memiliki akses topentry. Perlu alat khusus
dari manufacture.

5

Poros

Terdapat goresan, galling
atau
scooring
akibat
kesalahan dalam memutar
handwheel dan karena faktor
tekanan aliran fluida pada
packing.



Permukaan

poros

supaya diperiksa

katup

dari

kerusakan seperti goresan,
galling

atau

scooring,

karena kerusakan tersebut
dapat

mempengaruhi

kemampuan

packing

dalam menyekat aliran.
6

Ada kerusakan yang Valve dalam kondisi baik,
tetapi
dalam
tidak
diketahui akan
pengoprasiannya
selalu
penyebabnya.
menghasilkan hasil yang
tidak maksimal.

Bongkar Valve dan ganti pada
bagian

valve

yang

mengalami kerusakan.
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Pada dasarnya setiap komponen pada gate valve yang mengalami
perawatan atau perbaikan harus memenuhi standart valve itu sendiri. Dalam hal
ini standart yang digunakan untuk standart perbaikan atau pergantian
komponen pada valve itu adalah standart American Petroleum Institute (API).
Yang diantaranya adalah:


APIStd.600



APIStd.602



APIStd.603
Ketiga standart di atas adalah standart yang menentukan jenis komponen,

jenis ulir dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan gate valve.

B. Proses Pembongkaran Gate Valve
Adapun proses pembongkaran Gate Valve adalahsebagai berikut:
1. Lepaskan Stud Bold pengikat Bonnet
2. Pisahkan body dengan Bonnet
3. Lepaskan nut pengikat gland packing
4.

Lepas stem dari bonnet, dorong dengan cara memutar Hand Wheel

sampai lepas dari Stem nut lalu tarik sampa keluar
5. Lepas Glan, Glan ring dan Packing dari bonnet
6. Pisahkan stem dengan Disc
7. Bersihkan part–part yang sudah dilepas

C. Proses Perbaikan
Proses ini dilakukan pada disc dan set ring. Setelah dibersihkan
periksa kerusakan. Seperti goresan, galling, atau scooring karena
kerusakan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk packing dalam
menyekat aliran. Kerusakan ringan seperti goresan dapat diperbaiki
dengan pemolesan menggunakan bahan abrasive yang halus (Lapping).
Apabila kerusakan tidak bisa diperbaiki dengan proses lapping maka dapat
dilakukan built up atau dengan penambahan meterial yang sama pada disc
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dan seat melalui pengelasan. Untuk mengatasi kerusakan pada gasket,
packing, bushing stem pada valve, maka dilakukan penggantian material
yang baru.

D. Proses Pengecatan
Setelah Gate Valve tesebut dinyatakan baik dan bagus,
bersihkan sisa sisa minyak yang menempel, lalu keringkan. Selanjutnya,
lakukan pengecetan (gunakan cat dasar) untuk mencegah timbulnya
karat pada valve.
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5.1

Kesimpulan
Adapun kesimpulan dan saran penulis dapat dari kerja praktek adalah
1. PT. Pacific Indopalm Industries Dumai adlah sebuah perusahaan swasta
nasional yang bergerak dibidang perminyakan kelapa sawit yang terletak di
Lubuk Gaung, Dumai
2. Gate Valve merupakan jenis katup yang digunakan untuk membuka aliran
dengan cara mengangkat gerbang penutupnya yang berbentuk bulat atau
persegi panjang.
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 nantinya 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 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 kerjasama yang baik antar mahasiswa dan karyawan perusahaan
bagian Maintenance sehingga pekerjaan cepat selesai dan memuaskan.
5.
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