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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA 

TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis No 4 Tahun 1994 Tanggal 20 Januari 

1994 ( diundangkan dalam Lembaran daerah kabupaten Daearah Tingkat II Bengkalis 

nomor 6 Tahun 1994 tanggal 8 Oktober 1994.seri D No 6). Berkantor pusat ibu kota 

Kabupaten Daerah Tingakat II Bengkalis dan 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 (Empat) wilayah pemerintaha yaitu: Kabupaten Bengkalis, 

Kabupaten Siak,Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pemekaran wilayah ini 

berdampak pada berkurangnya ruang 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 cakupan usahanya dengan membuka cabang di 

Tanjung dan Pakning. Jumlah PDAM Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 

2010 sebanyak 12,723 pelanggan yang disebabkan karena adanya pemekaran 

Wilayah Kabupaten. 
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Gambar 1.1 : Perumda Air Minum Trirta Terubuk ( PDAM ) 

sumber:facebook.com/tirtaterubuk 

 

1.2 Visi dan Misi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk 

1.2.1 Visi 

Menjadi Perusahan 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 baik sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

2. Menyediakan air bersih dengan kalitas yang baik, dan kuantitas yang cukup 

dan kontinuitas yang seimbang. 

3. Menunjukan profesionalisme pengelolaan 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. 

 



 

3 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Gambar 1.2: Struktur Organisasi Perusahaan 
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1.3 Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten 

Bengkalis 

 Berdasarkan dari Struktur Organisasi PDAM  Kabupaten Bengkalis, maka 

berikut ini akan dijelaskan satu per satu dari  yang terlibat dalam operasional PDAM 

Kabupaten Bengkalis sebagai berikut. 

1. Direktur Utama  

Kabupaten Bengkalis membawahi direktur Umum dan direktur Operasional 

mempunyai tugas- tugas yaitu mempunyai wewenang mengangkat,  

memutasikan, mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta 

memberhentikan semua pengawai PDAM dibawah Direksi, serta mengadakan 

koordinasi 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 mempuyai tugas-

tugas yaitu mempuyai wewenang mejual, menjaminkan atau melepaskan aset 

PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, 

mengurus dan mengelola PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan 

keuangan dan meyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melaui 

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 mempuyai tugas 

yaitu mempuyai wewenang menetapkan susunan organisai dan tata kerja 

PDAM persetujuan Dewan Pengawas, membina pegawai, menyusun rencana 

strategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh Bupati dan Dewan pengawas. 

4. Kepala Bagian Keuangan 

Kepala Bagian Keuagan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan sumber- 

sumber pendapatan serta pengeluaran PDAM, meyusun rencana pembayaran 
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hutang jangka  pendek dan jangka panjang, serta mempunyai laporan keuangan 

secara periodik dan meyusun rencana angaran PDAM dengan berkoordinasi 

dengan bagian lainya. 

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 lainya. 

6. Kepala bagian Hubungan Pelanggan 

Kepala Bagian Hubungan pelanggan mempunyai tugas-tugas yaitu melakukan 

koordinasi dengan kepala unit bagian pernacanaan, 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 

kembali sambungan yang terputus. 

7. Kepala Bagian Produksi 

Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas-tugas yaitu mengelola sarana 

prasarana air baku, menjaga dan mengawasi kualitas, kuantitas dan 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 pelanggan, pembersihan rutin terhadap sistem jaringan 

pipa. 
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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. 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis adalah 

Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan 

nilai- nilai atau syarat  kesehatan dan bertujuan untuk melayani kepentingan 

masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih kerumah 

penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam melaksanakan 

kegiatan sehari hari untuk memajukan fungsi sosial sistem penyaluran air bersih 

tersebut selain mengunakan instalasi air (pipa), juga menggunakan armada dalam 

dalam bentuk mobil tangki, sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersedia 

jaringan instalasi perpipaanya. 

Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air bersih 

bagi masyarakat karena merupakan perusahaan jasa. Ada beberapa hal yang 

dilakukan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yaitu: 

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

sarana penyediaan air minum. 

2. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemkaian air secara merata. 

3. Mengadakan suatu peraturan atau ketentuan untuk mencegah adanya 

penyambungan secara liar. 

 PDAM Tirta kampar selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan tetap 

mempertahankan kuantitas, kualitas dan kontinunitas dalam pelayanan untuk 

mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas perusahaan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemandirian PDAM Tirta kampar melalui pemanfaatan potensi 

yang ada. 
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2. Melalui sosialisai program dan aktivitas perusahaan. 

3. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh 

profibilitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh profibilitas yang optimal. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

2.1 Spesifikasi  Tugas Yang Dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 02 November 2020 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di Perumda Air Minum Tirta Terubuk 

Kabupaten Bengkalis. Selama pelaksanaan Keja Praktek (KP) ada beberapa pekerjaan 

dan tugas yang dilakukan diantaranya: 

1. Senin tangal 02 November 2020 adapun kegiatannya 

Mengantar surat hasil Test Repid ke Perumda Air Minum Tirta Terubuk 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Selasa tanggal 03 November 2020 adapun kegitannya  

Memperkenalkan diri kepada staf yang ada di kantor dan dilapangan agar 

saling mengenal antara sama lain. 

 
Gambar 2.1: Photo bersama karyawan bagian lapangan 

Sumber:Dokumentasi 

 

3. Rabu tanggal 04 November 2020 adapun  kegiatanya  

pengenalan bagian bagian yang ada di perusahaan dan survei lapangan 
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Gambar 2.2: Photo Survei Lapangan 

Sumber:Dokumentasi 

 

4. Kamis  tanggal 05 November 2020 adapun kegiatanya  

Pengecekan PIPA di Waduk dan pengenalan proses air yang megalir ke 

PDAM. 

5. Jumat tanggal 06 November 2020 adapun kegiatanya 

Pengecekan panel di gudang apakah ada yang rusak atau tidak dan 

pengenalan bagian-bagian yang ada di Panel . 

 

Gambar 2.3: Pengenalan Panel dan Komponennya 

Sumber:Dokumentasi 
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6. Senin Tanggal 09 November 2020 adapun kegitannya 

Perakitan PANEL pompa intake  

 
Gambar 2.4: Panel dan komponennya 

Sumber:Dokumentasi 

7. Selasa tangal 10 November 2020 adapun kegiatanya  

Perakitan pompa panel Intake. 

8. Rabu tangal 11 November 2020 adapun kegiatanya 

Perakitan pompa panel Intake. 

9. Kamis  tangal 12 November 2020 adapun kegiatanya 

Perakitan pompa panel Intake. 

 

Gambar 2.5: Perakitan Pompa Panel Intake 

Sumber:Dokumentasi 

10. Jumat   tangal 13 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan pompa Intake di IPA B 

11. Senin tanggal 16 November 2020 adapun kegiatanya 
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Pemasangan pompa Intake di IPA B 

12. Selasa tanggal 17 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan pompa Intake di IPA B 

13. Rabu tanggal 18 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan Valve pompa intake IPA B 

14. Kamis tanggal 19 November 2020 adapun kegiatanya  

Pemasangan kabel pompa Intake IPA B 

15. Jumat tanggal 20 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan kabel pompa Intake IPA B 

16. Senin tanggal 23 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan kabel pompa Intake IPA B 

17. Selasa  tanggal 24 November 2020 adapun kegiatanya 

Pemasangan pompa intake IPA A 

 

Gambar 2.6: Pemasangan Pompa Intake IPA A 

Sumber:Dokumentasi 

18. Rabu Tanggal 25 November 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan  Pompa Intake IPA A 

19. Kamis Tanggal 26 November 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan  Pompa Intake IPA A 
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20. Jumat Tanggal 27 November 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan Pipa 6 inci ADPE IPA A 

21. Senin Tanggal 30 November 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan Pipa 6 inci ADPE IPA A 

22. Selasa Tanggal 1 Desember 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan Pipa 6 inci ADPE IPA A 

23. Rabu Tanggal 02 Desember 2020 adapun kegitannya 

Survei Lapangan Diarea Ipa A 

 
Gambar 2.7: Survei Lapangan di Area Intake IPA A 

Sumber:Dokumentasi 

24. Kamis Tanggal 03 Desember 2020 adapun kegitannya 

Perakitan PANEL Pompa Intake 

25. Jumat Tanggal 04 Desember 2020 adapun kegitannya 

Perakitan PANEL Pompa Intake 

26. Senin Tanggal 07 Desember 2020 adapun kegitannya 

Perakitan PANEL Pompa Intake 

27. Selasa Tanggal 08 Desember 2020 adapun kegitannya 

Pemasangan Foot Valve Isap 6 inci Intek IPA A 

28. Kamis Tanggal 10 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Pemasangan Foot Valve Isap 6 inci Intek IPA A 

29. Jumat Tanggal 11 Desember 2020 adapun kegiatannya 
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Pemasangan Foot Valve Isap 6 inci Intek IPA A 

30. Senin Tanggal 14 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Pengelasan Pipa Intek 6 Inci 

31. Selasa Tanggal 15 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Pengelasan Pipa Intek 6 Inci 

32. Rabu Tanggal 16 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Pengelasan Pipa Intek 6 Inci 

33. Kamis Tanggal 17 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Pengelasan Pipa Intek 6 Inci 

34. Jumat Tanggal 18 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan membuat laporan 

35. Senin Tanggal 21 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan membuat laporan 

36. Selasa Tanggal 22 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan membuat laporan 

37. Rabu Tanggal 23 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan Membuat laporan 

38. Senin Tanggal 28 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan Membuat laporan 

39.  Selasa Tanggal 29 Desember 2020 adapun kegiatannya 

Belajar presentasi dan Membuat laporan 

40.  Rabu Tanggal 30  Desember 2020 adapun kegiatannya 

Perpisahan 

 

2.2 Target Yang Diharapkan 

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

yang kami harapkan antara lain: 
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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 berkomunkasi dengan rekan kerja 

serta atasan di perusahaan. 

2.3 Perangkat Yang Digunakan 

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

Kabupaten Bengkalis. Menggunakan beberapa perangkat lunak (software) maupun 

perangkat keras (hardware) diantaranya adalah: 

2.3.1 Perangkat Keras (hardware) 

1. Panel Level 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 berbagi industri pompa air atau bahkan keperluan rumah tangga. Dan 

fungsi utamanya untuk mengontrol tangki penampungan sesuai dengan kapasitas air 

yang telah di tentukan .  

 
Gambar 2.8: Panel Level kontrol 

Sumber:Panelats.net 

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 
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atau semi jetpump. Berbeda dengan jenis popa 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 2.9: Foot Valve 

Sumber:www.gudangpompa.com>News 

 

3. Pompa intake  

Pompa ini berfungsi untuk menyedot air dari waduk untuk dialirkan menuju 

instalasi pengolahan air (IPA) yang selanjutnya akan diolah agar bisa di distribusikan 

ke konsumen. 
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Gambar 2.10 Pompa Intake  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Laptop atau Komputer 

 
Gambar 2.11 Laptop atau Komputer 

Sumber: Dokumentasi 

 

Laptop yang digunakan adalah sebagai perangkat untuk membuat laporan, 

memasukkan data pelanggan PDAM, mencari informasi dan sebagai media 

penunjang kerja lainya. 

5. Browser  

Google Chrome sebuah mesin pencari informasi yang digunakan untuk mencari  

informasi tentang fungsi alat atau komponen listrik tertentu dan mencari informasi 

lainya. 
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BAB III 

KOMPONEN DAN SISTEM KERJA KONTROL PANEL POMPA 

INTAKE 

 

3.1 Panel Kontrol Pompa Intake 

Panel kontrol pompa intake berfungsi sebagai pengatur hidup motor bergantian 

secara otomatis dan manual. Pada kontrol panel tersebut terdapat rangkaian kontrol 

dan rangkaian pompa air. Dimana rangkaian daya pompa air, berguna sebagai 

penyalur daya dari sumber masuk ke pompa intake. Sedangkan rangkaian kontrol  

berguna sebagai pengatur operasional pompa intake. Jika terdapat salah satu 

kesalahan dalam kontrol panel tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja 

dari pompa intake. 

 

 
Gambar 3.1: Panel kontrol 

Sumber: egsean.com 

i. Tujuan 

Metoda ini bertujuan untuk mengetahui Komponen dan Prinsip Kerja Panel 

Kontrol Pompa Intake. 
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ii. Defenisi 

Panel kontrol pompa intake adalah  rangkaian kontrol yang mengatur 

operasional pompa intake  baik secara manual ataupun otomatis.  

Rangakian kontrol panel pompa intake memiliki dua sistem operasi yaitu: 

1. Sistem otomatis 

Sistem otomatis yang menggunakan relay sebagai pemutus dan penyambung 

arus menuju ke pompa, dan timer berfungsi sebagai membatasi waktu atau durasi 

relay beroperasi. 

2. Sistem manual 

Sistem manual dengan menggunakan push button biasa untuk pemutus dan 

penyambung arus menuju ke pompa.sedangkan untuk pengatur sistem tersebut 

menggunakan selector switch. 

3.2 Komponen Panel Pompa Intake 

3.2.1 MCB (Mini Circuit Breaker) 

MCB merupakan kependekan dari Miniature Circuit Breaker (bahasa Inggris). 

Biasanya MCB digunakan oleh pihak PLN untuk membatasi arus sekaligus sebagai 

pengaman dalam suatu instalasi listrik. MCB berfungsi sebagai pengaman hubung 

singkat (konsleting) dan juga berfungsi sebagai pengaman beban lebih. 

MCB akan secara otomatis dengan segera memutuskan arus apabila arus yang 

melewatinya melebihi dari arus nominal yang telah ditentukan pada MCB tersebut. 

Arus nominal yang terdapat pada MCB adalah 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 

32A dan lain sebagainya. Fungsi dari pemasangan Mini Circuit Breaker (MCB) 

adalah sebagai alat pengaman ataupun sebagai pembatas arus yang lewat pada saluran 

yang dimaksud. Mini Circuit Breaker (MCB) dipergunakan dan dipasang ada saluran 

awal sebelum saluran diberikan beban. 
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Gambar 3. 2 : MCB 

Sumber: duniatehnikku.wordpress.com 

 

3.2.2 Relay 

 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan 

oleh arus listrik.secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada 

batang besi (seleniod) di dekatnya. Ketika selenoid dialiri arus listrik, tuas akan 

tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada selenoid sehinga kontak saklar 

akan menutup . Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan 

kembali ke posisi semula dan kontak saklar akan kembali terbuka. 

Relay biasanya di gunakan untuk menggerakkan arus atau tegangan yang besar 

(misalnya peraltan listrik 4ampere AC 220 V) dengan memakai arus atau tegangan 

yang kecil misalnya (0.1 ampere 12 Volt DC). 

Secara sederhana relay elektromekanis ini didefenisikan sebagai berikut: 

1. Alat yang menggukan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka   

kontak saklar 

2. Saklar yang digerakkan (secara mekanis ) oleh daya atau energi listrik. 

Dalam pemakaianya biasanya relay yang digerakkan dengan arus DC 

dilengkapi dengan sebuah dioda yang di pararel dengan lilitan dan di pasang baik 

yaitu anoda pada tegangan (-) dan katoda (+). 
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Konfigurasi dari kontak-kontak relay ada dua jenis, yaitu: 

1. Normally Open ( NO) artinya dalam keadaan normaly relay tidak terhubung 

(terbuka) 

2. Normally closed (NC) artinya dalam keadaan normal relay terhubung. 

Secara sederhana prinsip kerja dari relay adalah ketika coil mendapat energi 

listrik maka akan timbuk gaya elektromagnetik yang akan menarik armature yang 

berpegas, dan anak kontak akan menutup NO menjadi NC dan NC menjadi NO . 

 
Gambar 3. 3 : Relay Omron 

Sumber: my-smt.blogspot.coml 

 

 

 

3.2.3 Timer Omron 

Timer adalah menempatkan informasi sekitar waktu yang lewat pada rangkaian 

kontrol, kontrol pemilihan waktu dapat dicapai dengan menggunakan komponen 

pneumatik, elektromekanic, atau elektonis. Fungsi dari timer omron adalah sebagai 

pengatur waktu bagi peralatan yang di kendalikannya, timer ini untuk mengatur 

waktu hidup dan mati dari kontaktor atau untuk merubah sistem bintang ke segitiga 

dalam delay waktu tertentu yang telah di set. Timer yang digunakan pada alat ini 

adalah Timer OMRON H3BA. 

 
Gambar 3. 4 : Relay Omron H3BA 

sumber: TDR Time Delay Relay _Timer.htm. 

 

http://my-smt.blogspot.com/2012/07/carakerja-relay.html


 

21 
 
 

3.2.4 Kabel Listrik 

kabel listrik adalah salah satu media untuk menyalurkan arus listrik yang 

umumnya terbuat dari bahan isolator dan konduktor. Konduktor dapat terbuat dari 

logam tembaga, aluminium, atau logam lain yang berfungsi sebgaia media 

penghantar (conductor) energi listrik, sedangkan isolator berfungsi untuk melindungi 

kabel bersentuhan dengan kabel lain atau dengan manusia.isolator terbuat dari karet 

atau plastik, tergantung jenis kabel dan pabrik pembuatnya. 

Saat ini ada beberapa jenis kabel listrik yang diproduksi perusahaan-perusahan 

sesuai dengan fungsinya. Jumlah, warna, dan isolator yang digunakan pun cukup 

beragam. Pemahaman dasar tentang jenis kabel listrik ini perlu dikuasai sebelum 

memperdalam pengetahuan di bidang listrik dan elektronika. Ini dimaksudkan agar 

ketika merancang instalasi perkabelan listrik atau membuat wiring rangkaian 

elektronika, kabel yang digunakan akan tepat guna. Tidak terlalu besar, tidak terlalu 

kecil, dan yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Contoh, untuk menjalankan pompa 

listrik 220 Volt/500 Watt digunakan kabel listrik jenis NYY atau NGA karena jika 

menggunakan kabel LAN (UTP) atau kabel coaxial, kemungkinan akan terbakar 

karena terlalu panas.  

 
Gambar 3. 5 : Kabel listrik 

Sumber:  Jenis-jenis kabel listrik yang perlu diketahui dan dipahami.htm. 

 

3.2.5 Lampu Indikator 

Lampu tanda atau indicator merupakan lampu tanda yang sering dipakai pada 

panel daya ataupun panel kontrol. Lampu ini dimanfaatkan untuk penandaan bagian 

yang aktif, misalkan pada panel control dimanfaatkan untuk penandaan bagian 

kontrol yang sedang aktif, ataupun dalam panel daya dimanfaatkan unutk penandaan 

bagian fasa yang sedang aktif. 
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Gambar 3. 6 : Lampu Indikator Panel 

sumber: lampu indicator panel.htm. 

3.2.6 Push Button 

Push button adalah peralatan listrik yang berfungsi sebagai saklar impuls yang 

berfungsi dalam rangkaian listrik Push button ada dua macam, yaitu push button on 

dengan warna hijau yang bekerja dengan normally open dan push button off yang 

berwarna merah yang bekerja normally close pada rangkaian kontrol. 

 
Gambar 3. 7 : push button 

Sumber: saklar push button.htm. 

3.2.7 Selector Switch 

Selector switch adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai memilih atau 

select sebuah mode di panel listrik, selector switch memiliki kontak yaitu berupa 

kontak NO dan NC. Selector Switch, alat ini di gunakan untuk memilih, banyak sekali 

tipe selector switch, tapi biasanya hanya dua tipe yang sering di gunakan, yaitu 2 

posisi, (ON-OFF/Start-Stop/0-1) dan 3 posisi (ON-OFF-ON/Auto-Off-Manual) 

dengan selector switch, kondisi peralatan dapat langsung di ketahui dari penunjukan 

tangkai selector switch, dengan selector switch, rangkaian ON-OFF lebih sederhana, 

karena selector switch tidak seperti tombol tekan yang hanya kontak. 
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Gambar 3. 8 : Selector Switch 

sumber: dunia listrik dan elektronikaselector switch.htm. 

 

3.2.8 Kontaktor 3 phase 

Kontaktor pada panel kontrol pompa adalah komponen yang berfungsi sebagai 

saklar magnetik yang bekerja apabila ada arus listrik yang mengalir kedalam lilitan 

atau gulungan relay magnetik. Kontaktor juga memiliki terminal listrik NO (normally 

open) dan NC (normally close). Pada kutub NC  apabila arus pada terminal input 

listrik dialiri arus listrik, maka terminal tersebut akan selalu terbuka atau dalam 

keadaan open. Sedangkan pada kutub NO, apabila pada arus terminal input listrik 

diarili arus listrik, maka terminal tersebut akan selalu terhubung pada rangkaian 

kontrol pompa, kontaktor sangat berguna pada saat proteksi. 

 
Gambar 3. 9 : Kontaktor 3 phase 

sumber:  plcdroid.coml. 

 

3.2.9 Ampere Meter 

a. Pengertian ampere meter 

Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus 

lisrik.Ampere meter ini di pasang pada bagian luar pintu panel agar mudah di lihat.  

Umumnya alat ini dipakai oleh teknisi elektronik dalam alat multi tester listrik yang 

disebut Avometer gabungan dari fungsi Amperemeter, Voltmeter dan Ohmmeter. 

http://www.plcdroid.coml/
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b. Fungsi ampere meter 

 Ampere meter dapat dibuat atas susunan mikroamperemeter dan shunt yang 

berfungsi untuk deteksi arus pada rangkaian baik arus yang kecil, sedangkan untuk 

arus yang besar ditambhan dengan hambatan shunt. 

c. Prinsip kerja ampere ampere 

Amperemeter bekerja sesuai dengan gaya lorentz gaya magnetis. Arus yang 

mengalir pada kumparan yang selimuti medan magnet akan menimbulkan gaya 

lorentz yang dapat menggerakkan jarum amperemeter. Semakin besar arus yang 

mengalir maka semakin besar pula simpangannya. 

 
Gambar 3. 10 : Ampere meter 

sumber: http:// www.kelistrikanku.coml. 

 

3.2.10 Volt Meter 

Volt meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan 

listrik.Volt meter ini di pasang di bagian luar pintu panel agar mudah di lihat. 

Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Dengan 

ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat 

voltmeter berkali-kali lipat. Gaya magnetik akan timbul dari interaksi antar medan 

magnet dan kuat arus. Gaya magnetic tersebut akan mampu membuat jarum alat 

pengukur voltmeter bergerak saat ada arus listrik. Semakin besar arus listrik yang 

mengelir maka semakin besar penyimpangan jarum yang terjadi. 

http://www.kelistrikanku.coml/
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Gambar 3. 11 : Ampere meter 

 sumber:  kelistrikanku.coml 

 

 

3.3 Prinsip Kerja Panel Kontrol Pompa Intake 

3.3.1 Sistem Manual 

 Mengopersikan secara manual, Selector Switch pompa 1 harus dalam posisi 

manual, kemudian tekan push button start,sehingga kontaktor dapat bekerja dan push 

button (warna hijau) dikunci oleh anak kontak NO K1. Maka dari itu pompa dapat 

berjalan,dan akan berhenti apabila push button stop (warna merah) di tekan sistem 

kerja manual biasanya dioperasikan untuk mengetes kinerja pompa,atau pada saat 

terjadi masalah pada pelampung atau floating switch. 

 

 
Gambar 3. 12 : Panel kontrol 

Sumber: egsean.com 

 

 

http://www.kelistrikanku.coml/
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3.3.2 Sistem Otomatis 

Untuk mengoperasikan secara otomatis selector switch pompa harus pada posisi 

otomatis  untuk dapat berfungsi. Prinsip kerja tidak jauh beda dengan sistem manual. 

Jika pada sistem manual harus menekan push button agar pompa dapat bekerja, maka 

pada sistem otomatis pompa di kendalikan secara otomatis oleh wlc (water level 

control) yang terpasang menurut floating switch. Kedua pompa akan bekerja menurut 

level air yang berada pada penampungan air.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dalam kegiatan kerja praktek di PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK 

KABUPATEN BENGKALIS saya berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan 

mendapat pengalaman baru di dunia kerja, khususnya dalam untuk mengetahui 

komponen dan sistem kerja kontrol panel pompa intake. Panel kontrol pompa intake 

merupakan panel yang berfungsi sebagai pengatur hidup motor bergantian secara 

otomatis dan manual.  

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah menyelesaikan Kerja 

Praktek (KP) PERUMDA AIR MINUM TERUBUK dan penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak PERUMDA AIR MINUM TERUBUK diharapkan dapat 

menerimamahasiswa kerja praktek di perusahaanya .sebagaimana yang 

diketahui dengan adanya kerja praktek maka mahasiswa dapat membedakan 

teori yang dipelajari dengan parktek langsung di lapangan. 

2. PERUMDA AIR MINUM TERUBUK hendaknya menyediakan perpustakaan 

buku-buku tentang instrumentasi yang ada di PERUMDA AIR MINUM 

TERUBUK tersebut sehingga mahasiswa yang melaksankan kerja praktek di 

sana bisa melakukan studi litelature, supaya mudah dalam penulisan laporan.  

3. Politeknik Negeri bengkalis harus bijaksana dan tegas dalam menanggapi 

masalah Kerja Praktek (KP) yaitu apakah perusahaan yang di tempati 

mahasiswa tersebut menerima atau tidak agar mahasiswa tidak terbengkalai 

untuk melaksankan Kerja Prakek (KP), sehinga untuk mencari perusahaan yang 

menerima siswa magang lebih cepat. 
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4. Sebelum melaksanakan Kerja Praktek (KP) ini mahasiswa hendaklah 

mempersiapkan pokok bahasan yang hendak diambil untuk diangkat menjadi 

lpaoran yang akan dibahas setelah kerja Praktek (KP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Herisajani, H., nasrul,  N., & Putra,Y. (September 2018).  ”Merancang Panel Kontrol 

Untuk Pompa Air dan Motor Penggerak Solar Cell".  Elektron:Jurnal Ilmiah. 

Hasan Hasnawiya. 2012. “Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di  

PulauSaug”i. Makasar: Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan Volume 10. 

https:/egsean.com/rangkaian-kontrol-pompa-air-kotor (02 Februari jam 20:00) 

http://repository.uin-suska.ac.id/4789/4/BAB%20III.pdf (29 Desember) 

https:/jie.pnp.ac.id/index.php/jie/article/download/60/50 (02 Februari jam 9:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 
 

LAMPIRAN 

 



 

31 
 
 

 


	1. KP-3103181153-COVER pdf
	COVER
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR

	2. KP-3103181153-BAB I pdf ( p 1-7)
	BAB I GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTATERUBUK KABUPATEN BENGKALIS
	1.4 Ruang Lingkup Perusahaan
	1.3 Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis
	1.2 Visi dan Misi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk
	1.2.3 Tugas
	1.2.2 Misi
	1.2.1 Visi

	1.1 Sejarah Singkat Perusahaan


	3.-KP-31031811153-BAB II pdf (p 8-16)
	BAB II DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP)
	2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan
	2.2 Target Yang Diharapkan
	2.3 Perangkat Yang Digunakan


	4. KP-3103181153-BAB III pdf (17-26)
	BAB III KOMPONEN DAN SISTEM KERJA KONTROL PANEL POMPA INTAKE
	3.1 Panel Kontrol Pompa Intake
	3.2 Komponen Panel Pompa Intake
	3.2.1 MCB (Mini Circuit Breaker)
	3.2.2 Relay
	3.2.3 Timer Omron
	3.2.4 Kabel Listrik
	3.2.5 Lampu Indikator
	3.2.6 Push Button
	3.2.7 Selector Switch
	3.2.8 Kontaktor 3 phase
	3.2.9 Ampere Meter
	3.2.10 Volt Meter

	3.3 Prinsip Kerja Panel Kontrol Pompa Intake
	3.3.1 Sistem Manual
	3.3.2 Sistem Otomatis



	5. KP-3103181153-BAB IV pdf (p 27)
	BAB IV PENUTUP
	4.2 Saran
	4.1 Kesimpulan


	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	LEMBAR PENILAIAN
	SURAT KETERANGAN SELESAI (KP) KERJA PRAKTEK 


