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Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek (KP) ini masih jauh dari 

kesempurnaan dikarenakan kebatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kriktik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA 

TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS  

 

 

1.1 Sejarah Singkat 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten didirikan berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang dapat mendirikan 

cabang-cabang di tempat lain dalam wilayah kabupaten daerah tingkat II 

bengkalis. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat II 

bengkalis menjadi 4 wilayah pemerintahan yaitu kabupaten bengkalis, kabupaten 

siak, kabupaten rokan hilir dan kota dumai. Pemekaran wilayah ini berdampak 

pada berkurangnya luang lingkup usaha sehingga wilayah usaha PDAM 

kabupaten bengkalis tinggal cabang bengkalis, duri dan selat panjang. 

Setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2000 PDAM kabupaten 

bengkalis telah menambah luas cangkupan usahanya dengan membuka cabang di 

tanjung dan sungai pakning. Jumlah pelanggan PDAM kabupaten bengkalis 

sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 11, 391 SL, turun 10,47% dari tahun 

2010 sebanyak 12,723 pelanggan yang disebabkan karena adanya pemekaran 

wilayah kabupaten. 

 
Gambar 1.1 PERUMDA Air Minum Trirta Terubuk ( PDAM ) 

(Sumber: Sani, 2020)  

 

 



 

2 
 

1.2 Visi dan Misi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk 

1.2.1 Visi  

Menjadi perubahan daerah Air Minum yang mandiri, sehat, profesional, dan 

handal menuju pelayanan prima dengan cakupan pelayanan 100% tahun 2020. 

1.2.2 Misi  

1. Memberikan pelayanan air bersih yang terbaik sesuai dengan  masyarakat. 

2. Menyediakan air bersih dengan kualitas yang baik, dan kuantitas yang 

cukup dan kontinuitas yang seimbang. 

3. Menunjukkan profesionallisme pengolahan perusahaan dan pelayanan 

pelanggan. 

4. Menunjang pembangunan dan pelayanan perkotaan. 

1.2.3 Tugas  

 Memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat secara adil 

dan merata terus menerus yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat berperan 

serta dalam pembangunan kabupaten bengkalis.  

 

1.3 Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten 

Bengkalis 

 Berdasarkan struktur organisasi PDAM kabupaten bengkalis, maka berikut 

ini akan dijelaskan satu persatu dari yang terlibat dalam operasional PDAM 

kabupaten bengkalis sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama PDAM kabupaten bengkalis membawahi direktur umum 

dan direktur operasional mempunyai tugas-tugas yaitu mempunyai 

wewenang mengangkat, memutasikan, semua pegawai PDAM di bawah 

direksi, serta mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan 

dengan pemerintah maupun swasta dalam usaha meningkatkan dan 

mengembangkan PDAM. 

2. Direktur Umum Dan Keuangan 

Direktur Umum Dan Keuangan PDAM kabupaten bengkalis mempunyai 

tugas-tugas yang mempunyai wewenang menjual, menjaminkan, atau 
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melepaskan aset PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan 

dewan pengawas, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, 

menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, dan menyampaikan 

laporan neraca secara berkala kepada bupati melalui dewan pengawas, serta 

menyusun rencana kerja anggaran perusahaan setiap tahun untuk disahkan 

bupati melalui dewan pengawas. 

3. Direktur Operasional Dan Teknik 

Direktur Operasional Dan Teknik PDAM kabupaten bengkalis mempunyai 

tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang menetapkan susunan organsasi dan 

tata kerja PDAM persetujuan dewan pengawas, membina pegawai, 

menyusun rancana strategi bisnis 5 tahun yang disahkan oleh bupati melalui 

dewan pengawas. 

4. Kepala Bagian Keuangan 

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu merencanakan sumber-

sumber pendapatan serta pengeluaran PDAM, menyusun rencana 

pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang serta membuat 

laporan keuangan secara periodik dan menyusun rencana anggaran PDAM 

dengan berkoordinasi dengan bagian lainnya. 

5. Kepala Bagian Umum  

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas-tugas yaitu, mencatat, menyimpan, 

mengamankan dan memelihara dokumen perusahaan, menyelenggarakan 

kegiatan administrasi kepegawaian dan kesekretariatan serta rumah tangga, 

mempersiapkan laporan berkala dan berkoordinasi dengan bagian lainnya. 

6. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan 

Kepala Bagian Hubungan pelanggan mempunyai tugas-tugas yaitu 

melakukan koordinasi dengan kepala unit dan perencanaan, peningkatan 

pemasaran dan pelayanan langganan termasuk penyuluhan, menyusun 

usulan kebijakan dan kebutuhan baru mengenai tarif air dan tarif sambungan 

baru, mencatat meter air dan menerima pengaduan pelanggan, serta 

merekomendasikan penyambungan aliran yang putus. 

7. Kepala Bagian Produksi 
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Kepala Bagian Produksi mempunyai yaitu mengelola sarana dan prasarana 

baku, menjaga dan mengawasi kualitas, kuantitas, kontinuitas air yang 

diproduksi, serta menyusun program pemeliharaan perawatan alat produksi. 

8. Kepala Bagian Distribusi 

Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas-tugas yaitu membuat peta 

jaringan perpipaan, menanggulangi keluhan pelanggan, melakukan 

pemasangan sambungan baru rumah pelangagan, pembersihan rutin 

terhadap sistem jaringan pipa. 

9. Kepala Bagian Perencanaan 

Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan 

dan pengendalian program kerja, membuat laporan operasional bulanan, 

mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan yang ada. Struktur Organisasi 

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK BENGKALIS dapat dilihat 

pada Gambar 1.2. 

Bupati Bengkalis

Badan Pengawas

Direktur utama

Direktur Umum Dan 

Keuangan 

Direktur Operasional 

dan Teknik

Kabang 

Keuangan
Kabag Umum

Kabag 

Hubungan 

Pelanggan

Kasubag 

Keuangan dan 

Bendahara

Kasubag 

Administrasi 

dan Personalia 

Kasubag 

Pelayanan dan 

Pencatat meter 

Kabag 

Produksi
Kabag Distribusi

Kabag 

perencanaan

Kasubag 

Kualitas Air

Kasubag perbaikan dan 

Penangulangan 

Kebocoran

Kasubag 

Perencannan 

Teknik

Kasubag 

pembukuan 

dan rekening

Kasubag 

Rumah Tangga 

dan Gudang

Kasubag 

Penagihan 

Rekening

Kasubag 

Pemeliharaan 

Instalasi dan Mobil 

Tangki

Kasubag 

Pemasangan dan 

Pemutusan

Kasubag 

Pengembangan

KA Unit 

Cabang Duri

KA Unit Cabang 

Bengkalis

KA Unit Cabang  

Sungai Pakning

KA Unit Cabang  

Selat Panjang

 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

(Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM) 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten bengkalis adalah 

perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengadaan air bersih dan sesuai 

dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani 

kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih 

ke rumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial, sistem 

penyaluran air bersih tersebut selain menggunakan armada dalam bentuk mobil 

tangki, sehingga dapat menjangkau daerah belum tersedia jaringan instalasi 

perpipaannya. 

 Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air bersih 

bagi masyarakat. Karena merupakan perusahaan jasa, ada beberapa hal yang di 

lakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan jasa air bersih, yaitu: 

1. Membangun, memelihara, dan menjalani operasi sumber-sumber 

produksi dan sarana penyediaan air minum. 

2. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara 

merata. 

3. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya 

penyambungan secara liar. 

 PDAM Tirta Bengkalis selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan 

tetap mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam pelayanan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas 

perusahaan dengan cara sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemandirian PDAM tirta Bengkalis melalui 

pemanfaatan potensi yang ada. 

2. Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan. 

3. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk 

memperoleh profitabilitas yang optimal. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK 

  

 

2.1 Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan  

Selama pelaksanaan kerja praktek (KP) di PERUMDA AIR MINUM 

TIRTA TERUBUK, dari tanggal 2 November s/d 31 Desember 2020. Kami 

berjumlah 3 orang dari prodi D-III Teknik Elektronika Angkatan 2018, dan nama 

Mahasiswa/i tersebut adalah: 

1. Siti Aisyah 

2. Siti Sarah 

3. Friska Yoseva Tamba 

 

2.2 Agenda Kegiatan Selama Kerja Praktek 

Berikut adalah uraian kegiatan harian pelaksaan kuliah praktek berlangsung 

selama 40 hari kerja. 

1. Senin tanggal 2 November 2020 adapun kegiatannya adalah mengantar surat 

hasil Repid Test DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK 

KABUPATEN BENGKALIS. 

2. Selasa tanggal 3 November 2020 adapun kegiatannya yaitu: 

memperkenalkan diri kepada staf yang ada di kantor dan di lapangan agar 

saling mengenal antara satu sama lain. 

 
Gambar 2.1 Foto Bersama Karyawan Bagian Lapangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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3. Rabu tanggal 4 November 2020 adapun kegiatannya adalah pengenalan 

bagian-bagian yang ada di perusahaan dan survei lapangan 

4. Kamis tanggal 5 November 2020 adapun kegiatannya adalah pengecekan 

pipa di waduk dan pengenalan proses air yang mengalir ke PDAM. 

5. Jumat tanggal 6 November 2020 adapun kegiatannya adalah pengecekan 

panel apakah ada yang rusak atau tidak dan pengenalan bagian-bagian yang 

ada di panel tersebut 

 
Gambar 2.2 Pengenalan Panel dan Komponennya 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

6. Senin tanggal 9 November 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan panel 

pompa intake 

 
Gambar 2.3 Panel dan Komponennya 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

7. Selasa tanggal 10 November 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

Panel pompa intake 
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8. Rabu tanggal 11 November 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

Panel pompa intake 

9. Kamis tanggal 12 November 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

Panel pompa intake 

 
Gambar 2.4 Perakitan Pompa Panel Intake 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

10. Jumat tanggal 13 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

pompa intake di IPA B 

11. Senin tanggal 16 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

pompa intake di IPA B  

12. Selasa tanggal 17 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

pompa intake di IPA B  

13. Rabu tanggal 18 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Valve Isap intake di IPA B  

14. Kamis tanggal 19 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA B  

15. Jumat tanggal 20 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA B  

16. Senin tanggal 23 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA B  

17. Selasa tanggal 24 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA A 
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Gambar 2.5 Pemasangan Pompa Intake IPA A 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

18. Rabu tanggal 25 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA A 

19. Kamis tanggal 26 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Kabel pompa intake di IPA A 

20. Jumat tanggal 27 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Pipa 6 inci ADPE IPA A 

21. Senin tanggal 30 November 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Pipa 6 inci ADPE IPA A 

22. Selasa tanggal 1 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Pipa 6 inci ADPE IPA A 

23. Rabu tanggal 2 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah survei 

lapangan Di area IPA A 

 
Gambar 2.6 Survei Lapangan di Area Intake IPA A 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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24. Kamis tanggal 3 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

panel pompa intake 

25. Jumat tanggal 4 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

panel pompa intake 

26. Senin tanggal 7 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah perakitan 

panel pompa intake 

27. Selasa tanggal 8 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Foot Valve Isap 6 inci Intake IPA A  

28. Rabu tanggal 10 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Foot Valve Isap 6 inci Intake IPA A  

29. Kamis tanggal 11 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pemasangan 

Foot Valve Isap 6 inci Intake IPA A  

30. Jumat tanggal 14 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pengelasan 

pipa intake 6 inci 

31. Senin tanggal 15 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pengelasan 

pipa intake 6 inci 

32. Selasa tanggal 16 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pengelasan 

pipa intake 6 inci 

33. Rabu tanggal 17 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah pengelasan 

pipa intake 6 inci 

34. Kamis tanggal 18 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

35. Jumat tanggal 21 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

36. Senin tanggal 22 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

37. Selasa tanggal 23 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 
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38. Rabu tanggal 28 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

39. Kamis tanggal 29 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

40. Jumat tanggal 30 Desember 2020 adapun kegiatannya adalah belajar 

presentasi dan membuat laporan 

 

2.3 Target Yang Diharapkan  

Dari hasil yang kami kerjakan selama mengikuti kerja praktek (KP). Target 

yang kami harapkan antara lain: 

1. Menambah pengalaman penulis dalam dunia kerja di kantor maupun di 

lapangan khususnya dalam dunia kerja bagian teknik. 

2. Menambah pengetahuan serta teknik dalam perbaikan dan perakitan mesin 

atau alat listrik yang digunakan. 

3. Membangun kepercayaan diri sehingga bisa berkomunikasi dengan rekan 

kerja serta atasan di perusahaan. 

 

2.4 Perangkat Yang Digunakan  

Pelaksannan kerja praktek (KP) di Perumda Air Minum Tirta Terubuk 

Kabupaten Bengkalis menggunakan beberapa perangkat lunak (software) maupun 

perangkat keras (hardware) di antaranya adalah: 

1. Panel Control  

Panel level control atau water level control adalah salah satu jenis panel 

listrik yang dalam metode pengoperasiannya memanfaatkan energi listrik 

sebagi motor lisrik untuk menggerakkan motor listrik untuk memompa air. 

Panel ini banyak digunakan pada berbagai industri pompa air atau bahkan 

keperluan rumah tangga Dan fungsi utamanya untuk mengontrol tangki 

penampungan sesuai dengan kapasitas air yang telah ditentukan. 
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Gambar 2.7 Panel Level Control 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

2. Foot Valve (Tusen Klep) 

Foot Valve atau tusen klep yang ada pada pipa hisap mesin pompa air 

tentunya tidak akan melewatkan komponen yang satu ini pada setiap 

jetpump, sumur dangkal atau semi jetpump. Berbeda dengan jenis pompa 

celup atau submersible yang mana tidak memerlukan foot valve karena 

bukan merupakan pompa permukaan, dan tidak bekerja menghisap 

melainkan mendorong air. Sebagaimana sebuah klep atau katup, fungsi 

teknisnya adalah membuka dan menutup menyesuaikan dengan kinerja yang 

diperlukan. Pada pipa hisap sebuah mesin pompa air, tusen klep berfungsi 

sebagai penahan aliran air yang telah berada pada pipa agar tidak kembali 

turun ke bawah. Sedangkan ketika mesin pompa bekerja menghisap air, 

maka klep akan terbawa aliran air sehingga dapat terbuka dan bertumpu 

pada duduknya sampai mesin berhenti menghisap kemudian klep menutup 

kembali dengan sempurna. 

 
Gambar 2.8 Foot Valve 

(Sumber: Jakartapompa, 2020) 
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3. Pompa intake 

Sebagaimana sebuah klep atau katup, fungsi teknisnya adalah membuka dan 

menutup menyesuaikan dengan kinerja yang diperlukan pada pipa hisap 

pada mesin pompa air, dan tusen klep berfungsi sebagai penahan aliran air 

yang telah berada pada pipa agar tidak kembali turun ke bawah. 

 
Gambar 2.9 Pompa Intake  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

4. Laptop  

Laptop yang digunakan adalah sebagai perangkat untuk membuat laporan, 

memasukkan data pelanggan PDAM, mencari informasi dan sebagai media 

penunjang kerja lainya. 

 
Gambar 2.10 Laptop 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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BAB III 

 PERAWATAN DAN PERBAIKAN CONTROL VALVE PIPA 

TANGKI CLEAR WATER TANK 

  

  

3.1 Control Valve  

Pada Control Valve biasanya menggunakan tanda/sinyal dari komponen 

yang terpasang di sistem perpipaan untuk kemudian diteruskan ke dalam bukan 

valve sesuai kebutuhan dari jumlah alirannya. Control Valve juga bisa mengontrol 

jumlah aliran untuk membatasi tekanan di dalam sebuah perpipaan. Control Valve 

adalah valve yang otomatis dapat mengatur aliran dalam sebuah sistem perpipaan 

secara presisi. Katub Kontrol kegunaannya adalah untuk menunjukkan suatu 

tingkat tekanan udara, tekanan dari saluran energi 1 disalurkan melalui kran 

pengontrol dan diubah menjadi tekanan energi 2 (Elbani, 2010). 

Control Valve atau katup kendali adalah katup yang digunakan untuk 

mengendalikan aliran fluida dengan memvariasikan ukuran alur aliran sesuai 

dengan yang diarahkan oleh sinyal dari pengendali, sehingga memungkinkan 

untuk mengendalikan secara langsung laju aliran dan menjadi kendali yang 

penting untuk beberapa proses seperti tekanan, suhu, dan tingkat cairan. Bentuk 

fisik control valve dapat  dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Control Valve 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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Control Valve merupakan jenis valve digunakan untuk mengendalikan 

aliran, tekanan, temperatur, dan level cairan dengan cara membuka/menutup 

penuh atau membuka/menutup sebagian respon terhadap sinyal yang diterima dari 

pengendali yang membandingkan ”setpoint” untuk”variabel proses “yang nilainya 

berikan. 

 

3.2 Tipe-Tipe Control Valve 

Ada beberapa tipe control valve di antaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Air To Open (ATO) 

Prinsip kerja Air To Open (ATO) Jika ada gangguan pada IA, maka control 

valve akan ke posisi full open. Begitu juga pada ganguan sinyal (misal kabel 

pemutus), control valve juga akan ke posisi full open, karena ketika kabel 

terputus ada sinyal yang masuk ke control valve tersebut. 

2. Air To Close (ATC) 

Prinsip kerja Air To Close (ATC) Jika ada ganguan pada IA, maka control 

valve akan ke posisi full close. Begitu juga pada ganguan sinyal (misal kabel 

terputus ), control valve juga akan ke posisi full close. Karena ketika kabel 

terputus tidak ada sinyal yang masuk ke dalam control valve tersebut. 

 

3.3 Fungsi Control Valve 

Fungsi Control Valve juga bisa mengontrol jumlah aliran untuk membatasi 

tekanan di dalam sebuah sistem perpipaan. Untuk menutup dan membuka aliran 

dengan syarat, ketika terbuka memiliki hambatan aliran pressure loss yang 

minimun. Contohnya: 

1. Gate Valve 

Salah satu jenis valve yang cukup banyak dicari. Desain Gate Valve ini 

dibuat sebagai pembuka dan penutup aliran dengan cara tertutup rapat atau 

terbuka penuh. Maka bisa dikatakan valve ini mampu bekerja membuka dan 

menutup saja. Oleh sebab itu, penggunaan valve ini tidak disarankan dalam 

penggunaan untuk mengontrol debit aliran. Hal ini karena valve jenis ini 

tidak akan berjalan efektif dan kurang akurat untuk mengatur besarnya 
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volume aliran liquid dalam pipa. Bentuk fisik Gate Valve dapat  dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Gate Valve 

(Sumber: Nursahid, 2015) 

2. Plug Valve 

Secara umum, Plug Valve ini punya fungsi yang sama dengan gate valve. 

Keduanya sama-sama berfungsi untuk menutup dan membuka aliran secara 

keseluruhan. Namun, khusus untuk plug valve ini banyak diaplikasikan 

dalam sistem kontrol aliran gas. Contoh paling umum adalah penggunaan 

dalam sistem transportasi gas melalui pipa. Bentuk fisik Plug Valve dapat  

dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Plug Valve 

(Sumber: Nursahid, 2015) 

3. Butterfly Valve 

Desain valve ini cukup sederhana dan sering dipakai untuk aliran dengan 

kekuatan rendah. Karena punya desain sederhana, saat dipakai untuk 

mengontrol aliran maka untuk membuka dan menutup penuh hanya 1 

putaran saja. Bentuk fisik Butterfly Valve dapat  dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Butterfly Valve 

 (Sumber: Nursahid, 2015) 

4. Ball Valve  

Selanjutnya ada jenis Ball Valve. Khusus untuk valve jenis ini banyak 

dioperasikan untuk fluida dengan temperatur -450 hingga -500 derajat 

fahrenhait. Ball Valve ini tergolong tipe quick opening valve. Dalam 

pengunaannya hanya perlu 1 putaran saja dari posisi terbuka atau tertutup 

penuh. Bentuk fisik Ball Valve dapat  dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Ball Valve 

 (Sumber: Nursahid, 2015)  

5. Globe Valve  

Dalam sistem aplikasi globe valve ini, aliran dalam valve akan berubah arah. 

Kondisi ini akan menghasilkan friksi yang cukup besar meskipun valve 

dalam posisi terbuka. Penggunaan valve jenis ini sangat penting terutama 

untuk penutup rapat pada aliran gas. Bentuk fisik globe valve dapat  dilihat 

pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Globe Valve 

 (Sumber: Nursahid, 2015) 

6. Needle Valve 

Pengaplikasian valve jenis ini banyak direkomendasikan untuk meter line 

service, gege, dan istrument. Terutama untuk proses throttling karena sangat 

akurat, dan dapat digunakan dalam kondisi temperatur serta tekanan yang 

tinggi. Bentuk fisik Needle Valve dapat  dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Needle Valve 

 (Sumber: Nursahid, 2015) 

7. Pressure Reducing Valve 

Merupakan jenis valve yang berfungsi untuk menjaga supaya tekanan dalam 

sistem pipa selalu konstan. Valve ini bekerja dengan menurunkan tekanan 

dari sumber dengan tekanan paling tinggi. Bentuk fisik Pressuer Reducing 

dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Pressure Reducing 

 (Sumber: Nursahid, 2015) 

8. Traps Valve  

Jenis valve yang berfungsi untuk membuang kondensat yang asalnya dari 

sistem perpipaan steam. Tanpa harus ada steam yang harus terbuang. Untuk 

jenis valve ini ada 3 macam. Mulai dari float, trap, bucket trap, hingga 

inverted trap. Bentuk fisik Traps Valve dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Traps Valve 

 (Sumber: Risnadi, 2018) 

Untuk keperluan mengatur aliran, dengan cara menahan aliran dengan 

perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan, bisa juga dengan kombinasi 

keduanya. 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. Untuk keperluan mengatur tekanan, 

beberapa pengaplikasian valve di lapangan, tekanan yang masuk (line presure) 

harus dikurangi untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Biasanya menggunakan 

pressure-reducing valve atau regulator. 
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Untuk pressure relief (pelepasan tekanan) dengan menggunakan relief valve 

dan safety valve. Relief valve digunakan untuk mengatasi bila adanya tekanan 

yang berlebihan yang dapat menggunakan per (spring loaded), valve ini akan 

membuka jika tekanan melebihi batas yang sudah ditentukan. 

 

3.4 Perawatan Control Valve 

Perawatan didefinisikan sebagai kegiatan merawat fasilitas. Sehingga 

fasilitas tersebut berada pada kondisi yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan, 

dengan kata lain perawatan merupakan aktifitas dalam rangka mengupayakan 

fasilitas produksi berada pada kondisi/kemampuan produksi yang dikehendaki 

(Supriyanto, 2011). 

Berikut ini beberapa cara untuk melakukan perawatan control valve, yaitu:  

1. Dibersihkan dari kotoran dan lubang yang ada pada choke release/choke 

application diukur menggunakan plug gauges. 

2. Pada saat proses asembly supporting ring diberi sealing compound.. 

3. Dilakukan visual inspection pada valve jika masih layak digunakan kembali, 

dan dikarenakan suku cadang habis maka diganti dengan valve rekondisi. 

4. Pada bagian insert dilakukan visual inspection, dibersihkan dari kotoran dan 

lubang yang ada pada choke release/choke application diukur menggunakan 

plug gauges. 

5. Bagian akhir terdapat pada valve yang harus dilakukan visual inspection 

dengan cara memeriksa karet yang ada pada valve tidak boleh ada karatan.  

 

3.5 Perawatan Harian, Mingguan, Bulanan 

1. Perawatan harian 

Perawatan harian harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus 

menerus, di mana perawatan harian akan memberikan pengaruh besar 

sehingga kerusakan dapat diketahui sedini mungkin. Dengan cara melihat 

kondisi baut yaitu mengecek kelonggaran baut. 

2. Perawatan mingguan  
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Pada perawatan ini dilakukan pada saat kondisi peralatan dalam keadaan 

berhenti operasi. Oleh karena itu, dibutuhkan satu hari istirahat dalam satu 

minggu. Dengan melihat pada permukaan selang, bila permukaan selang 

sudah terlihat retak atau terdapat kebocoran maka dianjurkan selang diganti. 

3. Perawatan bulanan  

Pada perawatan bulanan ini dilakukan pengecekan yang sangat teliti pada 

bagian-bagian yang tidak dilakukan pada perawatan harian maupun 

mingguan perawatan ini juga dilakukan pergantian komponen-komponen 

yang sudah seharusnya diganti. 

 

3.6 Perbaikan Control Valve 

Perbaikan dengan mengganti paking dilakukan pada saat kebocoran atau 

kerusakan pada valve, pembersihan valve dilakukan apabila terjadi penyumbatan. 

Kecuali control valve selalu dibuka tutup, karna control valve tidak selalu 

digunakan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya evaluasi 

pelayanan PDAM Bengkalis dengan menggunakan indikator-indikator menurut 

Zeithaml, Berry dan Perasuraman yaitu: bukti langsung (tangible), kehandalan 

(reliability), daya tangkap (responsiviness), jaminan (assurance), dan empati 

(emapathy), dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan 

dengan baik, hanya saja dari segi empati (emapathy) pelanggan merasa pihak 

PDAM belum peduli dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, karena 

masih ada keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan air bersih yang diberikan 

yaitu tentang kualitas dari air tersebut. 

Sementara itu hal ini yang menghambat pelayanan PDAM antara lain: 

1. Faktor dalam hal ini pada musim kemarau. Pada saat musim tersebut 

PDAM sangat susah mencari sumber air. 

2. Faktor pipa air PDAM yang sudah tua, pipa yang sudah tua dapat 

menurunkan kualitas air. 

3. Faktor dalam Perawatan Control Valve dan Perbaikan Control Valve 

4. Faktor dari luar organisasi, dalam hal PLN juga mempengaruhi 

pelayanan, PLN akan menghambat pelayanan apabila listrik padam. 

5. Faktor dari pelanggan, apabila ada pelanggan yang menunggak 

pembayaran air.  

 

4.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah menyelesaikan Kerja 

Praktek (KP) DI PERUMDA AIR MINUM TITRA TERUBUK dan penulisan 

laporan ini adalah sebagai berikut:  

1. Kepada pihak PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK diharapkan 

dapat terus menerima mahasiswa kerja praktek di perusahaannya. 
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Sebagaimana yang diketahui dengan adanya kerja praktek maka mahasiswa 

dapat membedakan teori yang dipelajari dengan praktek langsung di 

lapangan tersebut.  

2. PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk hendaknya menyediakan 

perpustakaan buku–buku tentang Instrumentasi yang ada di PERUMDA 

AIR MINUM TIRTA TERUBUK tersebut sehingga mahasiswa yang 

melaksanakan kerja praktek di sana bisa melakukan studi literatur, supaya 

mempermudah dalam penulisan laporan.  

3. Politeknik Negeri Bengkalis harus bijaksana dan tegas dalam menanggapi 

masalah kerja praktek yaitu apakah perusahaan yang ditempati mahasiswa 

tersebut menerima atau tidak agar mahasiswa tidak terbengkalai untuk 

melaksanakan Kerja Praktek (KP), sehingga waktu untuk mencari 

perusahaan yang bisa menerima siswa magang lebih cepat.  

4. Sebelum melaksanakan Kerja Praktek (KP) ini mahasiswa hendaklah 

mempersiapkan pokok bahasan yang hendak diambil untuk diangkat 

menjadi laporan yang akan dibahas setelah Kerja Praktek (KP). 
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