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laporan di PT.WILMAR NABATI DUMAI PELINTUNG. Kerja praktek ini 

merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di Politeknik Negeri 

Bengkalis.Laporan kerja oraktek ini di susun sebagai pelengkap kerja praktek 

yang telah dilksanakan lebih kurang 1 bulan di PT.WILMAR NABATI DUMAI 

PELINTUNG.Dengan selesai nya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada 

penulis.Untuk itu penulis mengucap kan banyak terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua yang banyak memberikan pengorbanan, semangat serta 
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5. Pimpinan PT WILMAR NABATI DUMAI PELINTUNG 
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disini dari karyawan-karyawan tetap disini maupun di lapangan itu 

sendiri.Tentunya pembekalan tersebut bisa berguna untuk saya pribadi 

kedepannya.Tidaklupa juga saya mohon maaf kepada karyawan maupun pimpinan 
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BAB I 

    GAMBAR PERUSAHAAN 

 
1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Wilmar Nabati Indonesia sebelumnya bernama Bukit Kapur Reksa 

(BKR). PT WINA telah berdiri sejak tahun 1989 dengan produksi utama minyak 

goreng. Desa bukit kapur kurang lebih 30 km dari kota dumai dan pada tahun 

1991 berkembang dengan didirikan pabrik kedua berlokasi di jalan datuk 

laksamana, areal pelabuhan dumai yang kemudian di jadikan sebagai pabrik dan 

kantor pusat untuk wilayah dumai.Perkembangan PT WINA didukung juga 

dengan lokasi pabrikyang strategis, yaitu fasilitas dermaga dari pelindo yang dapat 

menyadarkan kapal-kapal bertaraf internasional untuk ekspor dengan daya angkut 

30.000 MT. 

 Januari 1990, start up pabrik crushing palm kernel dengan kapasitas 100 

MT dan pada agustus 1994 un grade 300 MT/hari. 

 Maret1991,start up pabrik crushing palm kernel dengan kapasitas 

700MT/hari. 

 Januari 1993, start up pabrik refenery dengan kapasitas 700 MT/hari dan 

start up pabrik fractination kapasitas 700 MT/hari. 

 Februari 1994 start up pabrik dengan kapasitas 700 MT/hari. 

 Oktober 1995 start up pabrik refenery dengan kapasitas 1000 MT/hari 

 Juli 2000 start up pabrik dengan kapasitas 1500MT/hari dan pabrik 

fraksination dengan kapasitas 1500MT/hari. 
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Gambar 1.1 Logo PT Wilmar Nabati Indonesia 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

PT. WINA menggunakan CPO (Crude Palm Oil) Sebagai bahan baku utama 

manajemen. PT. WINA memutuskan untuk menambah jumlah tangki timbun 

untuk bahan baku CPO sebesar 12000 MT, pada awal tahun 2004. penambahan 

tangki timbun tersebut sangat berpengaruh pada perekonomian di provinsi Riau 

khususnya akan berdampak positif dalam Kemajuan pembangunan di Kota 

Dumai. PT WINA mampu mengolah CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 4100 

MT/harinya dan PK Crushing sebanyak 1000 MT/harinya. oleh karena itu, PT. 

WINA dijadikan sebagai produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di 

Indonesia.   

Pada awal tahun 2005, manajemen PT. WINA pengembangan dengan 

membangun pabrik di kawasan industry.  Dumai-Pelintung.pembangunan tersebut 

berupa refinery dan fraksinasi dengan kapasitas 5600 MT dan PK Crushing 1500 

T/D (ton per Day).kawasan industri ini juga didukung dengan pelabuhan yang 

memiliki dermaga. Dermaga pelabuhan tersebut memiliki panjang 425 m dan II-3 

kedalaman kolam 14 meter, sehingga kapal dengan bobot 50000 DWT dapat 

bersandar. PT.WINA akan terus berkembang dikarenakan manajemen dan 

karyawan memiliki komitmen yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

diperolehnya sertifikat iso 9001: 2008 pada tanggal 16 Oktober 2009. Manajemen 

PT.WINA menetapkan visi dan misi yaitu mendukung bisnis operasional grup 

sehingga tercapai kapasitas yang optimal dan kualitas yang sesuai dengan 

permintaan pelanggan serta waktu pengiriman yang tepat dengan cara  
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pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada. Dalam menjalankan 

operasional perusahaaan manjemen PT.WINA telah menetapkan suatu visi dan 

misi yaitu mendukung bisnis operasional group sehingga tercapai kapasitas yang 

optimal dan kualitas yang sesuai denngan permintaan pelanggan serta waktu 

pengiriman yang tepat dengan cara pengembangan kinerja sumber daya manusia 

yang ada. Pada tahun 2009, nama PT WINA berubah menjadi PT Wilmar Nabati 

Indonesia sebagai wujud perkembangan usaha yang semakin besar dan mulai 

membangun pabrik-pabrik baru di luar kota Dumai di bawah bendera Wilmar 

Group. Sekarang PT Wilmar Group memiliki 9 unit pabrik diantaranya PT WINA 

Oleo chemical,WINA (Reffenery 1,2,3,Fractinasi, Boiler, Turbin 3 MW), WBI 

(Biodiesel 1,2,3,4,5,6,7 dan 8), PKS (MSS II), SADP, Flourmill, KID (power 

plant, HE, WTP, WWTP, Project), WCI, PAN.  

Produk yang dihasilkan oleh PT.WINA Dumai adalah RBDPO (Refined 

Bleached Deodorised Palm Oil) Dengan hasil samping PFAD (Palm Fatty Acid 

Distilate). jika ada permintaan dari konsumen, maka perusahaan akan melanjutkan 

dengan proses fraksinasi yaitu pengolahan produk setengah jadi. pada proses 

fraksinasi, akan menghasilkan produk jadi berupa Olein yang merupakan fraksi 

cair dan Stearin yang merupakan fraksi padat. Olein terbagi atas 2 bagian yaitu 

Olein super yang yang merupakan minyak dalam kemasan dan Olein normal yang 

merupakan minyak yang tidak memiliki kemasan atau sering dijual dipasar.  

 

 
Gambar:1.2 Denah Lokasi 

(Sumber: Dokumentasi.2021) 
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PT WINA telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 MTharinya dan PK 

Crushing sebanyak 1000 MT harinya yang menjadikan PT. WINA sebagai 

produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Perkembangan lain 

yang dilakukan oleh manajemen PT WINA yaitu pada awal tahun 2005 kembali 

membangun pabrik di kawasan industri Dumai-Pelitung berupa pembangunan 

refinery fractionation dengan kapasitas 5.600 MTD dan PK Universitas Sumatera 

Utara crushing plant dengan kapasitas 1500 TDP Ton Per Day. 

Adapun perkembangan pabrik ini didukung dengan pelabuhan yang 

mempunyai dermaga dengan panjang 425 meter dan kolom pelabuhan dengan 

kedalaman 14 meter, yang dapat disandari oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT 

dan akan dikembangkan untuk dapat disandari kapal 70.000 DWT yang 

merupakan perusahaan yang berada dalam satu naungan Wilmar Group. 

Komitmen yang tinggi dari manajemen dan karyawannya memungkinkan PT 

WINA untuk berkembang lebih besar lagi. Hal ini terbukti dengan telah 

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 oktober 2009.  

Dalam menjalankan operasional perusahaaan, manjemen PT WINA telah 

menetapkan suatu visi dan misi yaitu mendukung bisnis operasional group 

sehingga tercapai kapasitas yang optimal dan kualitas yang sesuai denngan 

permintaan pelanggan serta waktu pengiriman yang tepat dengan cara 

pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada. Pada tahun 2009, nama PT 

WINA berubah menjadi PT Wilmar Nabati Indonesia sebagai wujud 

perkembangan usaha yang semakin besar dan mulai membangun pabrik-pabrik 

baru di luar kota Dumai di bawah bendera Wilmar Group. Lokasi PT Wilmar 

Nabati Indonesia Dumai PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai mempunyai batas- 

batas sebagai berikut:-Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Dumai-Sebelah 

Timur: berbatasan dengan Jalan Pelabuhan -Sebelah Selatan: berbatasan dengan 

Jalan Datuk Laksamana - Sebelah Barat: berbatasan dengan Pabrik Inti Benua 

Universitas Sumatera Utara. 
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1.2 Visi dan Misi Perusahaan/Industri 

Visi: 

Untuk menjadi perusahaan kelas dunia industri minyak nabati dan minyak 

nabati spesialitas. 

 Misi: 

PT.WNI mempunyai misi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan 

memberikan layanan terbaik pada semua pelanggan; meningkatkan kopetensi dan 

ketertiban karyawan dalam pencapaian visi tersebut; mencapai pertumbuhan 

usaha untuk menguntungkandan berkelanjutan serta memberi nilai jangka panjang 

bagi pemegang saham dan karyawan; meningkatkan kepercayaan dan membina 

hubungan yang baik dengan agen, pemasok,masyarakat dan pemerintah. 

 

 

1.3 Struktur Perusahaan/Industri 

Deputy General

Factory Manager

Dep.Produksi Utilitas(Cogent Plant)
Pengolahan 

Limbah(Effluent)
Engineering QA

Refinery Fraksinasi Elektrik Genset Maintenace

Gambar:1.3 Struktur Organisasi PT. WILMAR NABATI INDONESIA 

(Sumber : Dokumentasi Penulis.2021) 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan/Industri 

 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang,naka perlu kiranya di buat suatu 

batasan masalah. 

Ada pun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan 

laporan Praktek Kerja Lapangan ini,yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan 

perogram prlatihan dan yang ada praktek kerja lapangan.Ruang lingkup yang di 

bahas pada laporan ini kelistrikan arus rendah dan control valve yang ada di 

perusahaan tempat melaksanakan praktek kerja lapangan.PT. Bima WILMAR 

NABATI INDONESIA menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan 

beberapa tugas tiap-tiap bagian.  

 

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada PT. Wilmar Nabati 

Indonesia:   

1. Tugas direktur adalah:   

  

a. Membuat perencanaan jangka panjang masa depan perusahaan.   

b. Membuat kebijakaan perusahaan.   

c. Mengawasi dan memonitor perusahaan secara menyeluruh. 

d. Merancang laporan dari general meneger.   

 

2. Tugas Manager adalah:   

 

a. Memimpin koordinator lapangan disetiap departemen dan memberi 

pertanggung  jawaban atas seluruh perkerjaan koordinator lapangan.   

b. Berkerja sama dengan direktur dalam membuat dan menetapkan kebijakan 

dan peraturan-peraturan dalam perusahaan.   

c. Berperan dan bertindak mewakili direktur utama dalam pengambilan 

keputusan.   
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3. Tugas Koordinator lapangan adalah:   

 

a. Bertanggung jawab secara langsung terhadap general manager atas seluruh 

perkerjaan.   

b. Memonitor dan mengawasi perkerjaan.   

c. Mengeluarkan surat untuk pembelian suku cadang.   

4. Tugas Mekanik adalah:   

a. Bertanggung jawab atas tersedianya mesin peralatan untuk kerja  

b. Menkoordinir tugas-tugas dibagian perawatan mesin.   

c. Mengajukan permintaan pembelian alat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya 

yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan perusahaan.  

d. Bertanggung  jawab atas penggunaan suku cadang dan biaya- biaya yang 

terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan maintenance dan repair.   

 

4. Tugas kepala operator adalah:   

 

a. Menyusun,mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan repair 

mesin-mesin.  

b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan  oleh atasannya.  
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

2.1. Spesifikasi tugas yang dilaksanankan 

Melakukan deskripsi Kegiatan Kerja Praktek (KP) di perusahaan sangat 

penting bagi kita untuk menambahkan wawasan yang lebih bermanfaat, karena 

pada saat kerja praktek kita bisa melihat semua secara langsung proses suatu 

pekerjaan dengan lebih jelas baik dari segi alat maupun yang lainnya.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1  

Agenda kegiatan minggu ke 1(satu) 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Ket 

Senin 

2 Agustus 2021 

 Pengarahan dari pihak E & I 

CENTRAL tentang 

keselamatan kerja di 

departemen elektronika. 

 

 

 

 

 

 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 

             Selasa 

3 Agustus 2021 

 Melihat trafo step down. 

 MCB,Ruang panel turbin. 

Rabu 

4 Agustus 2021 

 Training transformer daily 

month visual check. 

 Pemasangan silica gell. 

Kamis 

5 Agustus 2021 

 Melihat PLC,ID 

FAN,Kolektor,BFW,Fuel 

fedding. 
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Jumat 

6 Agustus 2021 

 Sensor 

presher,Flowmeter,Chiler,Kipa

s Motor. 

Sabtu 

7 Agutus 2021 

 Pergantian Stop plant,Control 

valve,Panel stater,PLC. 

 

Tabel 2.2  

Agenda kegiatan minggu ke 2(dua) 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Ket 

Senin 

9 Agustus 2021 

Off   

 

 

 

 

 

 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 

 

Selasa 

10 Agustus 2021 

 Mengetahui water tube. 

 ID FAN:menghisap atau 

memasukkan udara. 

Rabu 

11 Agustus 2021 

 1 Muharam 1442H  

Kamis 

12 Agustus 2021 

 Ketel uap. 

 Flowmeter. 

 

Jumat 

13 Agustus 2021 

 Water tube alat pembakaran 

pada boiler. 

 Fire tube:gas. 

Sabtu 

14 Agustus 2021 

 Peralatan pengukuran level air. 

 Pengecekan ketinggian level 

air. 
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Tabel 2.3  

Agenda kegiatan minggu ke 3(tiga) 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Ket 

Senin 

16 Agustus 2021 

 Memeriksa bahan bakar dalam 

boiler. 

 Memeriksa kondisi rotor bpiler. 

 Memebersihkan bagian dalam 

boiler. 

 

 

 

 

 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 
Selasa 

17 Agustus 2021 

 Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia. 

Rabu 

18 Agustus 2021 

 Mengetahui proses pembakaran 

secara manual dan automatis 

pada boiler. 

Kamis 

19 Agustus 2021 

 Bongkar pasang motor 3 phasa. 

Jumat 

20 Agustus 2021 

 Memperbaiki kabel instalasi 

kompresor hydrogen. 

Sabtu 

21 Agustus 2021 

 Pemasangan kabel PLC diarea 

ETP. 
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Tabel 2.4  

Agenda Minggu ke 4(empat) 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Ket 

Senin 

23 Agustus 2021 

 Pemasangan kabel pada motor 3 

phasa. 

 Pemeriksaan kipas panel di area 

Refinary 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.WILMAR 

NABATI 

INDONESIA 

Selasa 

24 Agustus 2021 

 Terminasi Motoran 7.5fw 

 

Rabu 

25 Agustus 2021 

 

 Conect Pompa Nalco 

 

Kamis 

26 Agustus 2021 

 Project IC tower ETP 

Jumat 

27 Agustus 2021 

 Perbaikan instrument level pada 

tangki besar 

Sabtu 

28 Agustus 2021 

 Pemasangan kabel sinyal system 

pompa dosing hidrogennasi 

Senin 

30 Agustus 2021 

 Pengecekan blower dan project 

IC TOWER ETP 

Selasa 

31 Agustus 2021 

 Pergantianinstalasicontrol starter 

pompa dosing citric asit 

 

Pada hari pertama (Senin 02 Agustus Tune Up 2021) PT.Willmar Nabati 

Indonesia melakukan pengenalan safety dan Pengarahan dari pihak E & I 

CENTRAL tentang keselamatan kerja di departemen elektronika, cara mengambil 

data cara menghidupkan dan mematikan alat pembangkit.  
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Seiring dengan perkembangan zaman terdapat perubahaan yang sifatnya 

membangun, seperti pada zaman sekarang telah banyak dilakukan upaya-upaya 

untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik & elektrical  untuk  memenuhi  

kebutuhan energy POWER. Selain itu juga dikembangkan atau dirancang jenis 

mesin yang menggunakan bahan bakar gas dan sistem kerjanya hampir sama 

dengan mesin bensin ataupun diesel. Untuk hari-hari berikutnya dari hari senin 

sampai sabtu  kami  mulai  melakukan kegiatan  atau  membantu  pekerja  yang  

sedang bekerja dan yang dibimbing oleh pembimbing lapangan. Adapun kegiatan 

yang dilaksanakn sebagai berikut: 

 

2.1.1 Pengarahan dari pihak E & I CENTRAL tentang keselamatan kerja di 

departemen elektronika 

Dalam minggu pertama kami diajak kepala operator jalan-jalan sekitar 

perusahaan dan diperkenalkan dengan karyawan. 

Selanjutnya kami diperkenalkan tentang keselamatan kerja yang harus 

digunakan seperti sepatu,sarung tangan dan kaca mata mengingat didaerah 

linkungan tempat kerja berbahaya karena lingkungan ini  bahan bakar mesin 

adalah  gas dan tingkat kebisingan sangat tinggi 
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2.1.2 Memeriksa FlowMeter 

 
                       Gambar 2.1 flowmeter. 

(Sumber: Dokumentasi penulis.2021) 

 

Flowmeter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran air dari suatu 

fluida yang mengalir dalam pipa atau sambungan terbuka. Alat ini terdiri dari 

primary device, yang disebut sebagai alat utama dan secondary device (alat bantu 

sekunder). Flowmeter umunya terdiri dari dua bagian, yaitu alat utama dan alat 

bantu sekunder. Alat utama menghasilkan suatu signal yang merespon terhadap 

aliran karena laju aliran tersebut telah terganggu.  

Alat utamanya merupakan sebuah orifis yang mengganggu laju aliran, yaitu 

menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. Alat bantu sekunder menerima sinyal 

dari alat utama lalu menampilkan merekam, dan/atau mentransmisikannya sebagai 

hasil dari laju aliran. 

 Kecepatan aliran. 

 Perbedaan tekanan (pressure). 

 Perubahan temperatur (suhu). 

 Volume ruangan. 

 Torsi yang diakibatkan oleh getaran atau lainnya. 
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Alat yang digunakan: 

 Tank 

 Obeng 

 Tes Pen 

 

2.1.3 Bongkar Pasang Motor 3 Phasa 

      
    Gambar 2.2. Motor 3 Phasa 

(Sumber: Dokumentasi penulis.2021) 

 

Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. dimana listrik yang diubah adalah listrik tiga fasa. Motor  

induksi sering juga disebut motor asinkron.Motor induksi 3 fasa banyak 

digunakan untuk menggerakkan peralatan–peralatan di industri.  

Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, 

harga yang lebih murah dan mudah dalam perawatannya. Pada dasarnya, motor 

induksi 3 fasa memiliki kecepatan yang konstan saat keadaan tidak berbeban 

(zero/no–load) maupun beban penuh (full–load). Kecepatan motor induksi 3 fasa 

tergantung pada frekuensi kerjanya sehingga sulit untuk mengatur kecepatannya. 

Meskipun begitu, peralatan pengatur frekuensi (variable frequency electronic 

drive) semakin banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi. 
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2.1.4 Pemeriksaan Trafo Step Down 

    
        Gambar 2.3 Trafo Step Down 

                        (Sumber: Dokumentasi penulis.2021) 

Trafo step down adalah transformator yang mengurangi tegangan output. 

Transformator step-down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan 

primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini 

sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC-DC. 

 

2.1.5 INVERTER(VFD) 

      
 

            Gambar 2.4. Inverter(VFD) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

   

Inverter adalah suatu peralatan elektronika daya yang Berfungsi untuk 

mengubah listrik DC ke AC. Prinsip kerjanya, mengubah inout motor (AC) 

menjadi (DC) dan kemudian dijadikan AC lagi dengan frequensi yang di  
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Kehendaki sehingga motor dapat dikontrol sesuai dengan Kecepatan yang 

diinginkan. 

 

2.1.6 Gambar Control Pembakaran Pada Boiler 

 

            Gambar 2.5. Pembakaran Pada Boiler 

           (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Suatu sistem untuk mengatur/menjaga level air didalam steam drum agar 

tetap berada pada range yang aman/normal. Dan berfungsi untuk memberikan 

peringatan apabila level air didalam boiler pada posisi tidak aman yaitu rendah 

atau terlalu tinggi.  

 

 

2.1.7 Motor FD FAN 

       

                 Gambar 2.6 Motor FD FAN 

                   (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Prinsip kerja, menjaga tekanan udara pembakaran didalam Seca Duct 

dengan Set Point tertentu sesuai dengan permintaan Load unit PLTU.Dan 



17 

 

berfungsi sebagai penghasil udara sekunder (secondary air) yang digunakan 

sebagai Udara utama pembakaran didalam furnace boiler. 

 

 

2.1.8 Pressure Transmiter Boiler 

 
Gambar 2.7 Transmiter 

         (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

 Merupakan alat yang berguna untuk mengubah perubahan sensing element 

dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahkan Oleh 

cobtroller.  

 Fungsinya, mengukur tekanan positif, untuk mengukur tekanan vakum, 

Mengukur perbedaan tekanan, Mengukur ketinggian permukaan Isi 

tangki(level) dan untuk Pengukuran laju air (flow).  

 Prinsip kerja: Mengukur tekanan pada 2titik, membandingkan besarnya 

kedua tekanan Tersebut lalu menghasilkan output 
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2.1.9 ID FAN Boiler 

           

             Gambar 2.8 Motor ID FAN 

(Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Cara kerjanya, sebagai furnace pressure control adalah menjaga Pembakaran  

dalam boiler tetap dibawah tekanan atmosfer dan mengeluarkan gas sisa 

pembakaran dari boiler ke udara bebas.  

 

2.1.10 Secondary Air Fan 

   
                     Gambar 2.9 Air Fan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Digunakan untuk membantu pembakaran pada ruang bakar dengan cara 

menghembuskan udara lewat pinggir depan dan belakang sehingga berbentuk 

pusaran api di dalam pembakaran.disamping itu berfungsi untuk menyerakkan 

bahan bakar 
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2.1.11 Induced Draft Fan(IDF) 

 
                      Gambar 2.10 Induced Draft Fan(IDF) 

                 (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

 Berfungsi menghisap udara dan sisa pembakaran dalam ruang dapur. adalah 

kipas yang menyedot udara dari dalam boiler keluar menuju cerobong, 

menghasilkan tekanan negatif pada boiler, menjaga sirkulasi udara pembakaran 

dalam boiler tetap normal yakni dari secondary air (FD Fan) sebagai pemasok 

udara pembakaran dengan (ID Fan) sebagai penyedot udara pembakaran. 

 

2.1.12 Pompa Air Umpan Boiler 

 
                                         Gambar 2.11 Pump Boiler 

                    (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Boiler Motor pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensuplay air pada 

jumlah tertentu yang berasal.dari tandon air sumur menuju ke tangki air  
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(Feed Water Tank) dengan spesifikasi tekanan tertentu dan selanjutnya di supply 

ke mesin boiler.  

 

2.1.13. Force Draft Fan(FDF) 

        
  Gambar 2.12. Force Draft Fan(FDF) 

                  (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Digunakan untuk membesarkan atau menghembuskan api dari bawah fire 

grate. Kipas tekan paksa (Force Draft Fan) adalah suatu alat yang digunakan 

untuk menyuplai atau memaksa udara luar masuk ke dalam ruang bakar boiler.  

FD Fan terletak pada bagian ujung saluran air intake boiler dan digerakkan oleh 

motor listrik.  Fan ini bekerja pada tekanan tinggi dan berfungsi menghasilkan 

udara sekunder (secondary air) yang akan dialirkan kedalam boiler untuk 

mencampur udara dan bahan bakar dan selanjutnya digunakan sebagai udara 

pembakaran pada furnace boiler. Udara yang diproduksi oleh Force Draft Fan 

diambil dari udara luar. 
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2.1.14 Drum 

        
      Gambar 2.13 Drrum 

                      (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Bergungsi untuk menampung air umpan yang berasal dari deaerator 

kemudian mendistribusikan ke pipa-pipa pembangkit steam. Selain itu drum juga 

berfungsi sebagai tempat untuk menampung uap hasil pemanasan untuk kemudian 

dipisah kan dari titik air agar uap tidak menjadi basah. 

 

2.1.15 Konveyor 

          
                           Gambar 2.14 Kipas Konveyor. 

                       (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Adalah perangkat mekanis atau rakitan yang menangkut material dengan 

usaha yang minimal.Terdapat banyak Macam-Macam Conveyor, mereka biasanya 

terdiri dari bingkai yang menopang rol,roda,atau sabuk tempat material di 

pindahkan dar satu tempat ketempat lain. 
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Conveyor mungkin akan didukung tenaga dari motor,gaya gravitasi,atau 

secara manual.Sistem penanganan material ini datang dalam berbagai jenis yang 

disesuaikan dengan produk atau bahan yang berbeda dan perlu di pindahkan 

 

2.1.16 Bahan Bakar 

                                        
                               Gambar 2.15 Sell/Cangkang 

                                  (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Agar kualitas uap yang dihasilkan dari ketel uap sesuai dengan yang 

diinginkan/dibutuhkan maka dibutuhkan sejumlah panas untuk menguapkan air 

tersebut, dimana panas tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar di ruang  

bakar ketel.  

Dimana bahan bakar yang digunakan oleh boiler adalah berupa shell dan 

fibre kelapa sawit. Shell adalah sejenis bahan bakar padat yang berwarna hitam 

berbentuk  seperti batok kelapa dan agak bulat, terdapat pada bagian dalam pada 

buah kelapa  sawit yang diselubungi oleh fibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.1.17 Pemasangan/Menghubungkan kabel pada motor 3 phasa 

        
                   Gambar 2.16 Motor 3 Phasa. 

                                      (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik, dimana listrik yang diubah adalah listrik tiga fasa. Motor 

induksi sering juga disebut motor asinkron. 

 

2.1.18 Memeriksa kipas panel 

           
                Gambar 2.17 Kipas exshaut fan 

           (Sumber: Dokumentasi Penulis.2021) 

 

Kipas pendingin ini berfungsi untuk membantu mendinginkan radiator 

dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator.Udara 

akan menyerap panas pada sirip-sirip radiator sehingga temperatur air pendingin 

pada radiator dapat diturunkan. 
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2.2 Target yang diharapakn 

Selama melakukan kerja praktek ada beberapa target yang diharapkan 

seperti:  

1. Dapat  melihat,  mengetahui  dan  memahami  secara  langsung  dan dapat. 

mempraktekkan setiap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan dengan teori 

yang telah pelajari di bangku perkuliahan. 

2. Mengetahui  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di industri serta 

mencari solusi penyelesaiannya.  

3. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dunia 

industry. 

4. Untuk menjalin kerjasama yang baik antar Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan dunia industri yang bersangkutan. 

5. Dapat menerapkan ilmu dalam kaitannnya dengan masalah permesinan dan 

produksi. 

6. Supaya bisa berfikir dengan wawasan manajemen yang luas dalam 

bekerjasama dengan orang lain dari berbagai bidang tingkat dan 

keahliannya. 

7. Belajar untuk membiasakan diri terhadap suasana disuatu perusahaan agar 

bisa bekerja dengan professional.  

 

2.3 Perangkat keras yang digunakan 

Selama proses kegiatan kerja praktek yang di laksanakan ada beberapa  

perangkat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti pada:  

 MEGGER SVEKKER 900.  

 MULLTIMETER.  

 RELLAY SUBTATION TEST SYSTEM.  

 HART COMMUNICATOR.  

 MULTI TESTER.  
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 FLUKE INSULATION TESTER. 

 

 

2.4. Data-Data yang diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut :  

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 praktek. 

2. Interview.  

 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang 

lingkup industri/perusahaan.  

 

3. Studi Lapangan.  

 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan  mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

proses dan cara kerja juga catatan-catatan yang didapatkan di bangku kuliah. 

 

2.5 Dokumen- Dokumen file yang dihasilkan 

1. Dokumen  tentang proses INSTRUMENT DAN LAPANGAN. 

2. Dokumen tentang  cara kerja dan perawatan motor dan instrument plc. 

3. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan.  
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4. Contoh  laporan  Kerja  Praktek  (KP)  dari  perusahaan PT.Wilmar Nabati 

Indonesia. 

 

2.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan.  

2. Kurangnya pengalaman dalam pengoperasian mesin  

3. Sering terjadi pemadaman listrik akibat beban yang berlebihan  

4. Terhambatnya   proses  perawatan   karena   pengiriman   suku   cadang 

mesin yang   terlalu lama  

5. Karena  keterbatasan  waktu  kerja  peraktek  yang  diberikan  singkat, 

membuat penulis kurang mendalami tentang mesin Doosan GV180TIC.  

6. Dilihat  dari kondisi mesin yang sudah lama,terkadang hasil dari penelitian 

dari mesin Doosan kurang akurat. 

 

2.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam  proses menyelesaikan laporan  Kerja  Praktek  ini,ada beberapa hal 

yang Penulis anggap perlu diantaranya adalah:  

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus di buat pada 

penyusunan laporan. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat.  

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan  bahan  untuk penyusunan laporan 

dari media internet.  

4. Lembar  pengesahan dari perusahaan  terkait sebagai  bukti  bahwa laporan 

kerja praktek telah selesai. 

5. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

kerja praktek telah selesai  
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BAB III 

TUGAS KHUSUS/TOPIK LAPORAN 

(SISTEM PEMBAKARAN PADA BOILER) 

 

3.1 Prinsip kerja pada(BOILER) 

Boiler atau ketel uap adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk 

mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan 

memanaskan air yang berada didalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari 

hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinyu didalam 

ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. 

 

Uap yang dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan dan 

temperatur yang tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan 

pemindah panas, laju aliran, dan panas pembakaran yang diberikan. Boiler yang 

konstruksinya terdiri dari pipa-pipa berisi air disebut dengan water tube boiler. 

 Tujuan Pembakaran Pada Boiler. 

 Menghasilkan steam yang digunakan dalam proses 

 Konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan 

 Mempertahankan kebutuhan udara dalam proses pembakaran 

 

3.2 Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam proses pembakaran 

Sebelumnya telah dibahas reaksi kimia pembakaran secara teoritis. Namun 

pada kenyataannya, proses pembakaran ini akan menghasilkan gas – gas atau sisa- 

sisa hasil pembakaran lainnya yang tidak disebutkan pada reaksi tersebut.  
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Untuk memperoleh hasil pembakaran yang baik, maka proses pembakaran 

harus memperhatikan parameter–parameter seperti mixing (pencampuran), udara, 

temperatur, dan kerapatan. 

 Berikut ini merupakan hal–hal yang harus diperhatikan dalam proses 

pembakaran yaitu :  

 

1. Mixing.  

 

Agar pembakaran dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan proses 

pencampuran antara bahan bakar yang digunakan dengan udara 

pembakaran. Pencampuran yang baik dapat mengkondisikan proses 

pembakaran berlangsung dengan sempurna.  

 

2. Udara.  

 

Dalam proses pembakaran, udara pembakaran harus diperhatikan, karena 

dapat menentukan apakah pembakaran tersebut berlangsung dengan 

sempurna atau tidak sempurna. Pemberian udara yang cukup dapat 

mencegah pembakaran yang tidak sempurna, sehingga CO dapat bereaksi 

lagi dengan O2 untuk membentuk CO2.  

 

3. Temperatur.  

 

Bila temperatur tidak mencapai atau tidak bisa dipertahankan pada 

temperature nyala dari bahan bakar, maka pembakaran tidak akan 

berlangsung atau terhenti.  

4. Waktu.  

 

Sebelum terbakar, bahan bakar akan mengeluarkan volatile meter agar dapat 

terbakar.Waktu pada saat bahan bakar melepas volatile meter itulah yang 

dinamakan sebagai waktu pembakaran atau time delay. 
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5. Kerapatan.   

Kerapatan yang cukup (untuk pembuatan) diperlukan guna menjaga 

kelangsungan pembakaran. 

 

 Proses Manual: 

1. Air dan distribusinya ke dalam drum harus dipastikan aman 

2. Melakukan pembakaran didalam ruang bakar secara perlahan 

semakin besar. 

3. Konveyor yang mendistribusikan bahan bakar kedalam 

boiler,diatur oleh VFD sehingga bahan bakar sesuai dengan yang 

di butuhkan. 

4. FDF untuk mendorong udara yang masuk dari bawah fire grate 

untuk membesarkan pembakaran. 

5. Secondary FDF untuk membantu meratakan bahan bakar dan 

membuat pusaran api di dalam furnance. 

6. ID FAN untuk menghisapkan udara dalam pembakaran dan 

membuang ke chimney 

 

 Proses Automatis: 

 

 Menghitung level air  

1. level drum normal operasional 40%-80%  dengan mempertahankan 

pressure yang dibutuhkan 16-24 bar. 

2. Jika level air 40% maka level valve akan membuka untuk 

memasukkan air ke dalam drum. 

3. Jika  level air 80% maka level valve akan menutup sehingga 

menghentikan air yang masuk ke drum sehingga tidak melewati 80%. 

4. BFW(boiler feed water) terhubung VFD maka sistem kerja nya di 

atur oleh PLC dan di  hubungkan ke PC. 
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5. Semua EQUIPMENT bekerja berdasarkan pada level air sesuai dengan 

yang telah di seting untuk menghasilkan  steam sesuai dengan kapasitas boiler 45 

ton/jam. 

 

 Pressure/Tekanan. 

1. Boiler beroperasi pada tekanan kerja normal 16-24 bar untuk 

menghasilkan dan mempertahankan maka equipment yang akan 

bekerja. 

2. FF terhubung ke VFD bekerja mensuplay bahan bakar pada harus 

sampai posisi 24 bar dan sebaliknya. 

3. FDF terhubung ke VFD untuk membesarkan api tau menghembus kan 

api dari bawah fire grate lalu diatur melalui PLC. ke PC dan akan stop 

pada posisi 24 bar dan sebaliknya. 

4. Vacum Furnance membaca tekanan atau vacum di dalam ruang 

pembakaran. 

5. (kondisi normal harus minus). 

6. ID FAN dia akan bekerja sampai 24 bar dan menghisap asap. 

pembakaran dari ruang bakar boiler dan membuang ke chimney. 

7. SFDF untuk menyerakkan bahan bakar dab membuat pusarn api. 

8. Semua equipment dihubungkan ke PLC sehingga bekerja secara 

otomatis.  

 

3.3 Bahan bakar boiler 

Bahan bakar yang digunakan didalam ketel uap pada umumnya diklasifikasi 

kan sebagai berikut: 

a) Bahan bakar padat. 

b) Bahan bakar cair.   

c) Bahan bakar gas. 
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3.4 Perpindahan panas pada ketel uap 

Panas yang dihasilkan karena pembakaran bahan bakar dan udara, yang 

berupa api (yang menyala) dan gas asap (yang tidak menyala) dipindahkan kepada 

air ataupun udara, melalui bidang yang dipanaskan atau heating surface, pada 

suatu instlasi ketel uap dengan tiga cara :  

 

3.5 Jenis-jenis pemeliharaan 

 

a) Pemeliharaan Terencana.  

 

Suatu pemeliharaan yang direncanakan sebelumnya dan jauh sebelumnya 

sudah diketahui bahwa pemeliharaan harus dilakukan pada waktu tertentu 

yang akan datang dan untuk itu dibuat perencanaannya.  

 

b) Perencanaannya dibuat berdasarkan buku petunjuk pemeliharaan mesin, jam 

operasi mesin serta pengaruh dari  kondisilingkungan sekitarnya, 

penggunaan bahan bakar dan pelumasan juga pola operasi interlock. 

Perencanaan ini termasuk jadwal dimulainya pelaksanaan pemeliharaan, 

jadwal dimulainunit pembangkit beroperasi kembali, biaya-biaya yang 

dibutuhkan untuk suku cadang, material dan jasa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Tekanan uap semakin tinggi maka kebutuhan bahan bakar yang digunakan 

juga semakinm meningkat. 

2. Kebutuhan bahan bakar meningkat sementara temperature air umpan. 

dijaga. konstan,jika temperature air umpan di tingkatkan maka akan terjadi 

penurunan bahan bakar. 

4.2 Saran 

Selama melaksanakan kerja praktek penulis menyadari akan kekurangan dan  

hambatan-hambatan.   

       Oleh  karena  itu,  penulis  memberikan  saran  demi kebaikan kita bersama   

untuk kedepannyan antara lain: 

1. Periksa secara berkala kondisi mesin agar mesin dapat digunakan 

semaksimal mungkin.  

2. Waktu  pemeliharaan  tidak  boleh   terlambat  agar   tidak  terjadi kerusakan 

yang lain.  

3. Agar tetap memperhatikan keselamatan pekerja mengingat pekerjaan yang 

dilakukan dapat membahayakan keselamatan pekerja terutama. 

4. Untuk  pemeriksaan yang baik hendaknya dijadwalkan dan  dilakukan setiap 

seminggu sekali agar komponen mesin gas dan komponen kelistrikan tidak 

mudah rusak dan bisa dioperasikan secara maksimal.  

5. Kepada  teman-teman  yang  melaksanakan  kerja praktek diharapkan   

bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu.    
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