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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah singkat perusahaan/industri 

PT. PERTAMINA (persero) RU II sei pakning mulai dibangun tahun 1968 

oleh Refening Associates Canada ltd (reficen), mulai beroperasi pada bulan 

Desember 1969, dan kemudian pada tahun 1975 seluruh operasi kilang dialihkan 

dari  REFICAN  ke PERTAMINA hingga kini. Kapasitas operasi kilang  rata-rata 

saat ini mencapai 50.000 barel perhari. 

Pengolahan minyak mentah (crude oil) dioperasikan oleh 4 fungsi operasi, 

yaitu: 

1. CDU (Crude DistilatingUnit) 

2. ITP (Instalasi Tangki dan pengapalan) 

3. Laboratorium 

4. Utilities 

1.1.1 CDU (Crude DistilatingUnit) 

Pada CDU dilakukan proses distilasi atmosferik, yaitu proses 

pemisahan fraksi-fraksi dari minyak bumi secara fisika berdasarkan 

perbedaan  titik didihnya pada tekanan satu atmosfer atau sedikit diatasnya. 

Komposisi dari  crude oil yang diolah dan produk yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut.  

Crude oil Produk 

SLC (Sumatra Light Crude) 

83% Vol 

Naptah 8% V 

LCO (Lirik Crude oil)15% Vol Kerosen 13% V 

SPC (Selat Panjang Crude)  ADO (diesel) 19% V 

LLC (Lalang Light Crude) 1% 

Vol 

LSWR (residue) 60% V 

Tabel 1.1 Komposisi Crude oil dan Produk 
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1.1.2 ITP (Instalasi Tangki dan Pengapalan) 

               Secara umum tugas dari ITP Kilang PT. Pertamina Sei Pakning adalah: 

1. Menangani pengoperasian tangki crude dan produk. 

2. Proses bongkar (unloading) minyak mentah muat (loading) produk. 

3. Pengelolaan seperator (penampung sementara buangan minyak). 

 

1.1.3 Laboratorium 

        Laboratorium kilang berfungsi untuk mengawasi mutu minyak mentah 

sebagai umpan CDU (crude oil), steam,dan air melalui proses analisa untuk 

menjamin sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

 

1.1.4   Utilities 

       Keberadaan unit utilities dimaksudkan dengan sebagai unit yang 

memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan vital unit operasi 

yang berupa: air, udara bertekanan, listrik, steam, dan fuel oil. Fungsi unit 

utilities di Kilang PT. Pertamina Sei Pakning adalah: 

1. Mengelolah WTP (Water Treatment Plant) sejangat dan Water 

Intake Sungai Dayang. 

2. Pengoperasian Boiler (penghasil steam). 

3. Pengoperasian WDcP (Water Decolorizing Plant) dan RO (Reverse 

Osmosis). 

4. Pengoperasian Pembangkit Listrik (Power Plant). 

5. Pengoperasian Udara Bertekanan (Compression Air). 

Pengoperasian Pembangkit Listrik (Power Plant) berfungsi mencatu 

tenaga listrik untuk kebutuhan kilang, Perkantoran, Balai Pengobatan, Rumah 

Bersalin, Perumahan sarana lainnya, WIS Sungai Dayang, WTP, serta area 

NDB dengan pembangkit berupa Gas Turbin Generator dan Diesel Genset.   
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Jika kilang mengolah minyak mentah sebanyak 50 MBSD, 

pembangkitan daya listrik di Power Station rata-rata sebesar kurang lebih 

1800 KW, yaitu untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di area kilang kurang 

lebih 1200 KW dan untuk diluar kilang kurang lebih 600 KW. 

Untuk menjamin kehandalan catu daya listrik, pada kondisi normal 

dioperasikan beberapa unit Gas Turbin Generator untuk mencukupi 

kebutuhan daya listrik tersebut. Sebagai contoh, jika mengoperasikan 4 unit 

Gas Turbin Generator, besarnya daya yang dibangkitkan masing-masing Gas 

Turbin Generaor adalah sebagai berikut: 

1. 900-06-GE-1 = 200 KW, 

2. 900-06-GE-3 = 200 KW, 

3. 900-06-GE-5 = 200 KW, dan 

4. 900-06-GE-6 = 1200 KW. 

Output tegangan 3,3 kV 3 fasa dengan Frekuensi 50 Hz dari masing-

masing generator disatukan dalam Synchronizing Bus, yang kemudian dibagi 

13 Outgoing Feeder untuk masing-masing beban termasuk motor penggerak 

pompa-pompa vital berdaya besar, yaitu 946-P1 A/B (pompa feed), 946-P2 

A/B (pompa loading) dan 101-P6 B/C (pompa residu). 

Sistem penyaluran daya listrik menggunakan kabel bawah tanah 

(underground cable) pada tegangan menengah sebesar 3,3 kV 3 fasa. Untuk 

kebutuhan tegangan rendah 380 V 3 fasa, digunakan transformator penurun 

tegangan sebanyak 11 trafo di area kilang dan 8 trafo di area perumahan. 

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pada jaringan distribusi 

listrik beserta peralatan yang dicatu, diperlukan suatu sistem perlindungan 

(proteksi). Alat pengaman dalam sistem perlindungan mendeteksi keadaan 

gangguan dan mengirimkan sinyal ke pemutus tenaga untuk mengisolasi atau 

memisahkan sistem yang terganggu terhadap sumber tegangan secara cepat 

dan tepat. Oleh karena itu sangat diperlukan kehandalan dari alat pengaman, 
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yaitu dalam keaan normal harus menjamin kelancaran operasi, dan dalam 

keadaan tidak normal harus dapat memutus rangkaian dengan cepat dan tepat. 

1.2 Kilang Produksi BBM RU II Sei Pakning 

 Kilang produksi BBM RU II Sei Pakning adalah bagian dari Pertamina RU II 

Dumai yang merupakan Kilang Minyak dari Business Group (BG) pengolahan 

Pertamina. kilang produksi BBM Sungai Pakning dengan kapasitas terpasang 

50.000 perhari dibangun pada tahnun 1968 oleh Refining Associates canada Ltd 

(Reficen) diatas tanah seluas 280 H. Selesai tahun 1969 dan beroperasi pada bulan 

Desember 1969. Pada awal operasi kilang, kapasitas pengolahannya, baru 

mencapai 25.000 barel perhari. Pada bulan September 1975, seluruh operasi 

kilang beralih dari Reficen kepada pihak pertamina. Semenjak itu kilang nulai 

menjalani penyempurnaan secara bertahap sehingga, produk dan kapasitasnya 

dapat ditingkatkan lagi. menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat 

menjadi 35.000 barel perhari. Mencapai 40.000 barel padatahun April 1980. Dan 

sejak tahun 1982, kapasitas kilang menjadi 50.000 barel perhari, sesuai kapasitas 

terpasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kilang Produksi PT. Pertamina Sei Pakning   

             (sumber : PT pertamina Ru II sei pakning) 
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1.3 Bahan Baku PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

Bahan baku adalah minyak mentah (Crude Oil) yang terdiri dari: 

1. SLC (Sumatera Light Crude) 

2. LCO (Liric Crude Oil) 

3. SPC (Selat Panjang Crude) 

Asal bahan baku yaitu: 

1. SLC (Sumatera Light Crude) berasal dari lapangan Minas dan Duri. 

Yang dihasilkan PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI), dikirim ke sei   

pakning menggunakan kapal laut yang berboobot 17.000-35.000 dwt dari 

Dumai. 

2. LCO (Liric Crude Oil) berasal dari lapangan Liric yang dihasilkan 

Pertamina, dengan kapal laut dikirim ke Sei. Pakning. 

3. SPC (Selat Panjang Crude) berasal dari selat panjang yang dihasilkan 

kontaktor bagi hasil (Petro Nusa Bumi Bhakti), dikirim dengan kapal laut 

Sei. Pakning 

Minyak mentah (Crude Oil) yang diterima dari kapal tampung dalam 7 

buah tangki penimbun yang dilengkapi dengan fasilitas pemanas. Dalam tangki 

penimbun terjadi proses pengendapan secara gravitasi sehingga kandungan air 

yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan mengendap pada dasar tangki, 

dan dibuang (di Drain) keadaan parit yang dihubungkan dengan bak penampung 

(Sperator). 

1.4 Proses Pengolahan 

Proses pengolahan minyak di PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

terdiri dari : 

1. Pemanasan Tahap Pertama 

Minyak mentah dengan temperatur 45-50
0
C, dipompakan dari tangki 

penampung melalui pipa, dialirkan kedalam pre-heater, sehingga dicapai 

temperatur kurang lebih 140-145
0
C, kemudian dimasukan ke Desalter 
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untuk mengurangi dan menghilangkan garam-garam yang terbawa minyak 

mentah (Crude Oil). 

2. Pemanasan Tahap Kedua 

Setelah melalui pemanasan tahap pertama, minyak dialirkan kedalam 

Heater, sehingga mencapai temperatur 325-330
0
C. Pada temperatur 

tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas, kemudian 

dimasukan kedalam kolom fraksinasi (Bejana Distilasi T-1) untuk proses 

pemisahan fraksi minyak. 

3. Pemisahan Fraksi-Fraksi 

Didalam kolom fraksinasi terjadi proses distilasi, yaitu pemisahan fraksi 

yang satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan titik didih (Boilding 

rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan terpisah dengan sendirinya pada 

tray-tray yang tersusun secara bertingkat-tingkat didalam kolom 

Fraksinasinya tabel 1.1 

 

1.5 Visi dan Misi PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

Kilang pertamina sei pakning bercahaya bersih, cantik, handal dan terpercaya. 

1.5.1 Visi 

 Bersih 

 Terciptanya budaya kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai 

spiritual. 

 Mempunyai citra yang baik kedalam maupun keluar perusahan. 

 Peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup. 

 Cantik 

 Selaras, serasi, dan seimbang serta tertera dan tersistem. 

 Mempunyai etika yang tinggi, baik secara individu maupun 

perusahaan. 

 Dicintai baik oleh pekerja dan keluarga maupun masyarakat. 
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 Handal  

 Mampu memberi jaminan terhadap pelanggan melalui kualitas 

pelayan yang prima. 

 Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan 

secara terus menerus. 

 Terciptanya lingkungan kerja yang menumbuh kembangkan 

kreativitas pekerja. 

 Terpercaya  

 Konsisten melakukan tata nilaidan etika bisnis perusahaan. 

 Melaksanakan good corporate governance yang akan 

menumbuhkan kepercayaan dari stake holden dan akan 

meningkatkan upaya penciptaan nilai (valve). 

1.5.2 Misi  

 Melakukan usaha dibidang energi dan petrokimia. 

 Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, 

kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan. 

 Memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, 

pelanggan, pekerja dan masyarakat secara mendukung 

pertambahan ekonomi nasional.  

 

1.6 Struktur Organisasi PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap perusahaan yang didirikan tentunya 

mempunyai satu tujuanyang harus dicapai bersama-sama. Untuk mencapai tujuan 

tersebut,diperlukan strukturyang fungsinya adalah untuk saling membantudan 

saling berhubungan antara satu unit dengan unit yang lainnya, sehingga satu 

pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. 

Dalam struktur organisasi baik vertikal maupun horizontal, pemimpin dan 

bawahan secara bersama-sama dalam menjalankan usaha agar perusahaan yang 

hendak dirintis dapat berkembang dan maju, sehingga apa yang menjadi tujuan 

perusahaan dapat tercapai. oleh karena itu, agar organisasi dapat berjalan dengan 
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baik harus disusun sedemikian rupa dengan sistem yang sistematis, sehingga 

bagian mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya.  

Setiap kepala bagian mempunyai tugas masing-masing, dan bertugas 

mengawasi dan mengontrol pekerjaan yang dipimpin olehnya. Penjelasan struktur 

organisasi PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning. 

Struktur Organisasi Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pertamina RU II Sei Pakning 

Sumber : PT. Pertamina RU II Sei Pakning 

SR. SPV 

Planning 

SPR 

Workshop 

SPV, Tech II 

Publik dan 

Facility 

SR. SPV 

Mech dan 

Civil 

SPV. 

Electrical 

dan 

Instrument 

Secretary 

Plat Enginer 

SPV 

Manager RU II Production 

Sei Pakning 

Distributor BBM 

SPV 

Reliability SR 

Engineer 

Procurme

nt Section 

Head 

Productio

n Section 

Head 

HSE 

Section 

Head 

Productio

n Section 

Head 

Maintenan

ceSection 

Head 

SR. SPV 

Finance 



9 

 

Job Description Struktur Organisasi PERTAMINA RU II SEI.PAKNING 

1.6.1    Manager produksi sei pakning 

      Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan 

di sebuah perusahaan /instansi. Tugas pokoknya adalah : 

a. Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan dikilang BBM Sei Pakning. 

b. Memimpin, mengendalikan dan memantau pengolahan dan 

pengembangan SDM. 

c. Merencanakan, Meneliti menyetujui dan realisasi rencana kerja, 

rencana anggaran operasi, rencana anggaran investasi jangka pendek, 

mengah dan panjang pengelolaan lingkungan keselamatan dan 

kesehatan kerja, operasi kilang, pemeliharaan kilang dan fungsi 

penunjang lainya. 

 

1.6.2 Group leader reliability 

          Tugas pokoknya adalah : 

a. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan 

instrument. 

b. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk 

keperluan analisa , evaluasi dan pelaporan . 

 

1.6.3 Plant engineer supervisor 

        Tugas pokoknya adalah : 

a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk. 

b. Melakukan upaya penghematan dengan memperhatikan kehandalan 

operasi. 

 c. Mengawal jalanya operasi agar berbeda dibawah baku mutu 

lingkungan yang telah ditetapkan. 
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1.6.4 Distribution BBM supervisor 

    Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan 

pengolahan harian, penyediaan Crude Oil serta penyaluran produksi sesuai 

rencana yang telah ditentukan guna mencapai target operasi kilang secara 

optimal. 

 1.6.5 Secretary 

   Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menejer 

untuk mengerjakan suatu perkerjaan .tugas pokok adalah : 

a. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan 

kepada manajer produksi produksi BBm Sungai Pakning. 

b. Menerima perintah langsung dari menajer produksi BBM Sungai 

Pakning untuk kepentingan perusahaan sehari-hari. 

c. Mempersiapkan bahan surat-surat umtuk keperluan rapat menajer 

produksi. 

 1.6.6 Section head production 

    Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan 

pengoperasian utilities dan laboratorium serta segala kebutuhan, 

kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang secara aman, 

efektif dan efesien sesuai dengan target yang ditetapkan. 

1.6.7 Section head HSE 

  Mengkoordinasikan, merencanakan, meneliti analisa, menyetujui dan 

mengawasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan 

terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan peralatan serta 

administrasi lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

1.6.8 Section Head Maintenance 

    Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan kilang berfungsi 

dengan baik. Menyelenggarakan pekerjaan jasa dan kontruksi sipil, mekanik 

dan listrik. 
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 1.6.9 Section heat procurement 

    Menjamin stok minimum material perusahaan , mengatur proses 

pelelangan dan tender perusahaan, menjamin tersedianya transportasi 

perusahaan. 

1.6.10 Senior supervisor general affairs 

       Dalam general affairsini memproses kegiatan yang berkaitan dengan 

pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber daya manusia. 

1.6.11 Senior supervisor finance refinery 

    Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi dan mengawasi serta 

menyelenggarakan kegiatan fungsi keuangan yang meliputi penyusunan, 

pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengolahan, penerimaan dan 

pengeluaran dana seta pelaksanaan akutansi keuangan sesuai dengan standard 

akutansi keuangan yang berlaku. 

1.6.12 Asisten operasional data dan sistem 

    Menyediakan sarana komunikasi , sarana fasilitas administrasi PC dan 

laptop dan menjamin operasional internet 

1.6.13 Senior supervisor gen del poly/ rumah sakit 

      Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala 

medical check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan awat inap 

dan emergency. 

1.6.14 Head of marine 

    Pengaturan proses muat dan sandar kapal, penanggulangan 

pencemaran perairan berkoordinasi dengan pemerintah/direktur hubungan 

laut dalam penanggulangan bersama 
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1.7  Ruang Lingkup PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

 PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning merupakan bagian dari Pertamina 

RU II Dumai yang merupakan kilang minyak dari Busness Group,(BG) 

pengolahan Pertamina. Kilang Pertamina Sei Pakning terletak di tepi pantai 

Sungai Pakning dengan areal seluas 40 hektare. Kilang minyak ini dibangun pada 

November 1968 oleh Kontraktor Refican Ltd. (Refining Associates Canada 

Limited). Selesai dibangun dan mulai berproduksi pada bulan Desember 1969. 

Pada awal beroperasi kapasitas produksi 25.000 barel per hari. Pada September 

1975 seluruh operasi Kilang Pertamina Sei Pakning beralih dari Refican kepada 

Pertamina.  

Selanjutnya kilang ini mulai mengalami penyempurnaan secara bertahap 

sehingga kapasitas produksinya dapat lebih ditingkatkan. Pada akhir 1977 

kapasitas produksi meningkat menjadi 35.000 barel per hari dan April 1980 naik 

menjadi 40 barel per hari. Kemudian mulai 1982 kapasitas produksi sesuai dengan 

design, yaitu 50.000 barel per hari. Bagian operasi Kilang Sungai Pakning terdiri 

atas: CDU, ITP (Instalasi Tanki dan Pengapalan), utilities, dan laboratorium. 

Berbagai produk Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dihasilkan oleh PT. 

Pertamina (persero) RU II Sei Pakning,baik memenuhi kebutuhan dalam negeri 

maupun luar negeri. Salah satu komitmen menjadi kilang minyak kebangga 

nasional terus berupaya meningkatkan program kehandalan kilang dan kualitas 

dalam mengelolah minyak mentah yang berwawasan lingkungan, diantaranya 

yaitu pertamina telah berhasil mendapatkan penghargaan proper biru dari 

kementrian lingkungan hidup, dan sertifikat ISO-14001 (SGS_UKAS) serta ISO-

17025 (KAN). 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA 

KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Kegiatan On The Job Training 

 

       Kegiatan On The Job Training dilaksanakan di area kilang PT. PERTAMINA 

(persero) RU II Dumai- sungai pakning yang di  mulai pada tanggal 05 juli s/d 31 

agustus.  Di instrument & maintenance section. Bertugas untuk memelihara 

seluruh peralatan listrik dan instrument dapat beroperasi secara normal. kegiatan 

yang dikerjakan : preventive maintenance, perbaikan atau pergantian peralatan 

listrik dan instrument bila terjadi kerusakan, adapun waktu kerja adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

NO Hari Hari Kerja Istirahat 

1 Senin s/d kamis 

 

07.00 s/d 16.00 12.00 s/d 13.00 

2 Jumat 

 

07.00 s/d 16.00 12.00 s/d 13.30 

3 

 

Sabtu Libur Libur 

4 Minggu Libur Libur 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan di Kilang PT. Pertamina 

(persero) RU II Sei Pakning. 

 

Minggu Pertama. 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

Senin, 5 Juli 2021 

 

- Mengurus administrasi di 

kantor induk 

Pak Randi 

Selasa, 6 Juli 2021 

 

- Mencari perlengkapan 

wearpack 

Pak Randi 

Rabu, 7 Juli 2021 

 

- Pengambilan bet name dan 

sertitok 

- Mengenal lingkungan kerja 

Pak Randi 

Kamis, 8 Juli 2021 

  

- Pembongkaran motor satu fase 

di bengkel (workshop) 

Pak Randi 

Jumat, 9 Juli 2021  

 

- Menggulung motor satu fase 

- Mencari hitungan seri motor 

Pak Randi 
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Minggu Kedua. 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 12 Juli 

2021 

- Menggulung motor satu 

fase 

Pak Randi 

2 Selasa, 13 Juli 

2021 

- Susun seri , 24 slot di 

motor untuk wending  

kawat 

Pak Randi 

3 Rabu, 14 Juli 

2021 

- Kebersihan diarea bengkel Pak Randi 

4 Kamis, 15 Juli 

2021 

- Kebersihan diarea bengkel Pak Randi 

5 Jumat, 16 Juli 

2021 

- Pemasangan ATG 

- Perbaikan motor sump 

pump (workshop) 

Pak Randi 

Minggu ketiga 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 19 Juli 

2021 

-  Pak Randi 

2 Selasa, 20 Juli 

2021 

- Merapikan kabel listrik 

dan instrument diarea 

CDU dan boiler. (agar 

tidak berbahaya saat 

bekerja) 

Pak Randi 

3 Rabu, 21 Juli 

2021 

- Pengabilan kabel Pak Randi 

4 Kamis, 22 Juli 

2021 

- Pemasangan control valve Pak Randi 

5 Jumat, 23 Juli 

2021 

- Pengecekan kebocoran 

pada rubber house 

Pak Randi 
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Minggu Keempat 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 26 Juli 

2021 

-  Pak Randi 

2 Selasa, 27 Juli 

2021 

- Pengembalian barang-

barang satelah kegiatan 

Pak Randi 

3 Rabu, 28 Juli 

2021 

-  Kebersihan area produksi 

- Memperbaikin kabel 

power yang koyak dengan 

mengisi resin 

Pak Randi 

4 Kamis, 29 Juli 

2021 

- Penyambungan kabel 

untuk line AC 

Pak Randi 

5 Jumat, 30 Juli 

2021 

- Pemasangan box panel dan 

kabel power 

Pak Randi 

Minggu Kelima 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 2 

Agustus 2021 

- Mengambil barang 

digudang perlengkapan   

Pak Randi 

2 Selasa, 3 

Agustus 2021 

- Pemasangan pengaman 

terminal kit 3M pada 

power pembangkit 

 

Pak Randi 

3 Rabu, 4 Agustus 

2021 

- Pemasangan terminal kit 

3M di gardu power 

distribusi  

Pak Randi 

4 Kamis, 5 

Agustus 2021 

- Gotong royong diarea 

kilang 

- Pemasangan kabel untuk 

line AC 

Pak Randi 

5 Jumat, 6 

Agustus 2021 

- Pemasangan control valve Pak Randi 

 

 



17 
 

Minggu keenam 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 9 

Agustus 2021 

- Pemasangan box panel dan 

kabel power  

Pak Randi 

2 Selasa, 10 

Agustus 2021 

- Pengembalian barang-

barang setelah kegiatan 

Pak Randi 

3 Rabu, 11 

Agustus 2021 

- Pemasangan gate valve 

pada heat exchanger 

- Pembbersihan filter pada 

boiler 

Pak Randi 

4 Kamis, 12 

Agustus 2021 

- LIBUR’ Satu Muharam Pak Randi 

5 Jumat, 13 

Agustus 2021 

- Pengecekan kebocoran 

level glass pada boiler 

sewa 

 

Pak Randi 

Minggu Ketujuh 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 16 

Agustus 2021 

- Pemasangan box panel dan 

kabel power  

Pak Randi 

2 Selasa, 17 

Agustus 2021 

- LIBUR’ HARI 

PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN 

INDONESIA 

Pak Randi 

3 Rabu, 18 

Agustus 2021 

- Pemasangan kabel daya 3 

phasa 

Pak Randi 

4 Kamis, 19 

Agustus 2021 

- Mencari referensi judul 

KP di kantor induk 

Pak Randi 

5 Jumat, 20 

Agustus 2021 

- Perbaikan motor operate 

valve (MOV)  kerosene 

matering sistem 

Pak Randi 
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2.2  Target yang Diharapkan 

 

        PT. Pertamina (persero) RU II sei pakning, yang bergerak dalam bidang 

produksi minyak bumi yang mempunyai kegiatan usaha meliputi proses 

pengolahan minyak dan gas bumi, serta mencari keuntungan yang banyak. 

 

2.3  Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan 

 

       Yang dimaksud dengan perangkat lunak yang ialah, sistem kontrol yang 

mengatur jalannya operasi/proses yang berbasis pada sistem DCS (Digital Control 

Sistem), sedangkat perangkat kerasnya untuk sistem operasi/proses tersebut adalah 

Generator, Trafo dan Motor. 

 

2.4  Pengenalan Safety  

       Sebelum mengikuti deskripsi kegiatan On The Job Training di perusahaan 

sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan yang lebih bermanfaat kerena  

pada saat On The Job Training kita bisa melihat lebih jelas baik dari segi alat 

maupun yang lainnya. 

 

2.4.1 Office Safety 

         Di Office Safety di jelaskan berbagai jenis peraturan-peraturan 

tentang keselamatan kerja. PT. Pertamina (persero) RU II Sei Pakning 

sangat memperhatikan masalah keselamatan kerja (Safety), yang di 

utamakan adalah Safety demi kesejahteraan para karyawan dan demi 

kelancaran di dalam melaksanakan pekerjaan. maka para pekerja dan 

karyawan wajib menggunakan APD (alat pelindung diri) yang telah di 

sediakan oleh pihak perusahaan. yang mana hal ini di kelola oleh safety 

Department, yang berkewajiban untuk menegur karyawan yang tidak 

menggunakan alat keselamatan dan melanggar peraturan-peraturan yang di 

tetapkan, maka akan di kenakan saksi di keluarkan dari perusahaan.  
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 Adapun alat-alat keselamatan kerja yang di gunakan di lingkungan 

kerja atau diperusahaan antara lain: 

a. Helm 

b. Kacamata 

c. Masker 

d. Penutup telinga 

e. Sarung tangan 

f. Pelindung badan dari percikan api 

g. Sepatu safety 

h. Baju warepack 

    Manfaat ,meggunakan alat keselamatan (Safety) antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan atau hal-hal 

yang diinginkan. 

b. Memberikan keselmatan atau jalan menyelamatkan diri pada 

waktu terjadinya kecelakaan. 

c. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 

d. Sebagai alat pelindung diri bagi pekerja. 

e. Menghindari dari timbulnya penyakit yang disebabkan oleh asap 

atau debu akibat dari proses pekerjaan. 

 

2.4.2  Di Lapangan 

a. Jangan memberi signal atau tanda yang salah pada operator. 

b. Jangan sekali-sekali menekan tombol sembarangan. 

c. Tidak boleh merokok diarea kilang. 

d. Jangan sekali-sekali membuka helm safety pada saat berada di 

lapangan 

e. Tidak boleh membawa handphone seluler. 
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2.5  Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

       Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang dikenal juga dengan Health, 

Safety, and the Environment (HSE) menjadi satu bagian penting yang tidak pernah 

luput dari perhatian Perusahaan. Bidang usaha Perusahaan sangat erat kaitannya 

dengan risiko yang mengancam para pekerjanya mengingat sifat gas alam yang 

disalurkan tersebut sangat mudah terbakar. Pertamina sangat peduli terhadap 

keselamatan para pekerjanya, oleh karena itu kewajiban yang diamanatkan kepada 

Perusahaan telah berkembang menjadi komitmen kuat yang membuat kami 

senantiasa melakukan upaya peningkatan HSE. Penerapan HSE tidak hanya 

dilaksanakan oleh Perusahaan semata, namun juga seluruh pekerja, tanpa 

terkecuali. Koordinasi yang baik antar karyawan dan petugas lapangan diyakini 

mampu membuat semua pihak sadar akan risiko bahaya yang senantiasa 

mengancam di setiap proses operasional. Penyebaran informasi dan juga pelatihan 

aspek-aspek HSE telah dilakukan secara sistematis dan berkala kepada setiap 

pekerja melalui media internal yang dapat dijangkau dan dipahami dengan baik 

oleh seluruh pekerja. Melalui penerapan HSE yang optimal, kesehatan dan 

keselamatan pekerja akan terjamin, begitu juga dengan seluruh aset Perusahaan 

yang pada akhirnya berdampak secara positif dalam menjaga kelestarian dan 

keharmonisan lingkungan baik fisik maupun sosial. Pembinaan tenaga kerja 

tentang kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan: 

1. Melindungi setiap tenaga kerja dari segala bahaya. 

2. Melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja atas keselamatan. 

3. Meningkatkan produktivitas kerja. 

4. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan 

efesien. 

2.6  Bahaya Sengatan Listrik 

       Keselamatan kerja dibidang listrik sangatlah penting, karena listrik 

merupakan salah satu faktor penyebab atau sumber bahaya. Bahaya listrik dapat 

disebabkan arus listrik (listrik dinamis) dan dapat pula disebabkan oleh loncatan 

muatan listrik statis. Penyebab terjadinya sengatan listrik adalah aliran listrik yang 
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mengalir melalui tubuh yang kapasitasnya cukup besar untuk ukuran manusia. 

Sengatan listrik merupakan bahaya fatal terhadap manusia sebab dapat 

menghentikan kerja jantung dan bagian yang dilalui arus. 

Tabel 2.3 Pengaruh Arus Listrik dan Tegangan Terhadap Manusia 

NO ARUS 

LISTRIK 

PENGARUH TERHADAP TUBUH MANUSIA WAKTU 

1 1 mA Menimbulkan kejutan kecil pada badan sehingga 

Tidak berbahaya (Aman). 

10 menit 

2 2 mA Mulai terasa kejang pada bagian badan yg awal 

dialiri arus listrik, rasa kejang akan hilang 

memerlukan waktu beberapa hari. 

30 detik 

3 5 mA Memberikan stimulasi (rangsangan) yg cukup tinggi 

pada otot badan yg awal dialiri arus listrik , rasa sakit 

akan hilang memerlukan waktu dan pengobatan. 

20 detik 

4 10 mA Memberikan stimulasi (rangsangan) yang cukup 

tinggi pada otot badan (organ tubuh yg peka) 

sehingga terasa sakit yang hebat, untuk penyembuhan 

memerlukan waktu untuk istirahat dan pengobatan. 

10 detik 

5 15 mA Memberikan stimulasi (rangsangan) yang cukup 

tinggi pada otot badan, sehingga menyebabkan 

terjadinya pengerutan sebagian otot  organ tubuh yg 

peka terhadap aliran listrik (jantung) yg berakibat 

tingkat kesadaran mulai berkurang karena gerakan 

jantung sedikit terganggu/berhenti maka darah ke 

otak ikut terganggu, untuk penyembuhan 

memerlukan waktu yang cukup dan pengobatan, 

kemungkinan bisa timbul cacat fungsi sebagian 

badan. 

5 detik 

6 20 mA Menyebabkan terjadinya pengerutan pada otot badan 

yang cukup hebat khususnya jantung, sehingga darah 

ke otak berhenti sesaat yg mengakibatkan 

KESADARAN HILANG, maka untuk melepaskan 

2 detik 
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sentuhan aliran listrik diperlukan bantuan orang lain. 

7 30 mA Menyebabkan pengerutan otot badan sangat hebat , 

jika tak tertolong kemungkinan  cacat fungsi tetap. 

1 detik 

8 40 mA SANGAT BERBAHAYA bagi orang yang dialiri 

listrik. 

0,2 detik 

 

Lama kontak dengan sengatan listrik menentukan jumlah arus listrik yang 

memasuki tubuh. Semakin lama kontak antara permukaan tubuh dengan benda 

berarus listrik maka semakin lama arus listrik memasuki tubuh. Hukum Joule 

tentang listrik menjelaskan bahwa semakin lama listrik memasuki tubuh korban 

maka semakin besar energi panas yang terbentuk, sehingga mengakibatkan luka 

bakar yang lebih luas dan dalam (karbonisasi/pengarangan). 

2.7  Tindakan Pengaman Bahaya Listrik 

       Sistem pengamanan listrik bertujuan selain untuk melindungi jaringan listrik 

dan peralatan (beban) listrik juga untuk mencegah orang bersentuhan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan bagian yang beraliran listrik. Tetapi 

dalam bahasan kali ini penulis hanya akan membahas tentang sistem pengamanan 

bahaya sengatan listrik bagi manusia baik terhadap sentuhan langsung maupun 

sentuhan tidak langsung. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan umtuk kerja aman yaitu : 

1. Menyekat dengan isolasi pengaman yang memadai. 

2. Menghalangi akses atau kontak langsung menggunakan enklosur, 

pembatas  dan penghalang. 

3. Menggunakan peralatan Interlocing Peralatan ini biasa dipasang pada 

pintu-pintu ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan yang berbahaya. 

Jika pintu dibuka, semua aliran listrik ke peralatan terputus (door switch). 
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BAB III 

PEMELIHARAAN GENERATOR SET (GENSET) 

 DIAREA KILANG PERTAMINA 

 

3.1  Genset (Generator Set) 

       Genset atau kepanjangan  dari generator set adalah sebuah perangkat yang 

berfungsi menghasilkan daya listrik . disebut sebagai generator set dengan 

pengertian adalah satu set peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu 

engine dan generator atau alternator sebagai perangkat pembangkit listrik. engine 

dapat berupa perangkat mesin diesel berbahan bakar solar atau mesin berbahan 

bensin, sedangkan generator atau alternator merupakan kumparan atau gulungan 

tembaga yang terdiri dari stator (kumparan statis) dan rotor (kumparan berputar). 

 

 

Gambar 3.1 Genset 

(sumber : PT. Pertamina Ru II Sei Pakning) 

 Genset dapat dibedakan dari jenis engine penggeraknya, dimana kita kenal 

tipe-tipe engine yaitu engine diesel dan engine non diesel /bensin. Engine diesel 

dikenali dari bahan bakarnya berupa solar, sedangkan engine non diesel berbahan 

bakar bensin premium. pada genset berkapasitas kecil atau dalam kapasitas 
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maksimum 10.000 VA atau 10 kVA, sedangkan genset diesel berbahan bakar 

solar diaplikasikan pada genset berkapasitas > 10 kVA. terkait dengan tenaga  

yang  dihasilkan  oleh diesel lebih  besar  daripada engine non diesel, dimana cara 

kerja pembakaran diesel yang lebih sederhana yaitu tanpa busi, lebih hemat dalam 

pemeliharaan, lebih responsif dan bertenaga. Selain itu untuk aplikasi industri 

dimana bahan bakar diesel (solar) lebih murah daripada bensin (gasoline). 

Pengertian 1 phasa atau 3 phasa adalah merujuk pada kapasitas tegangan yang 

dihasilkan oleh genset tersebut. Tegangan 1 phasa artinya tegangan yang dibentuk 

dari kutub L yang mengandung arus dengan kutub N yang tidak berarus, atau 

berarus Nol atau sering kita kenal sebagai Arde atauGround. Sedangkan tegangan 

3 phase dibentuk dari dua kutub yang bertegangan. Genset tiga phase 

menghasilkan tiga kali kapasitas genset 1 phase. Pada sistem kelistrikan di 

pertamina sungai pakning, kapasitas 3 phase yang dihasilkan untuk aplikasi rumah 

tangga adalah 380 Volt, sedangkan kapasitas 1 phase adalah 220 Volt. 

3.2  Bagian-bagian Pada Genset (Generator set) 

Dalam pengoperasiannya, suatu instalasi GenSet memerlukan sistem 

pendukung agar dapat bekerja dengan baik dan tanpa mengalami gangguan. 

Secara umum sistem-sistem pendukung tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Sistem Pelumasan  

2. Sistem Bahan Bakar 

3. Sistem Pendingin 

 

3.3.1  Sistem Pelumasan 

 Untuk mengurangi getaran antara bagian-bagian yang bergerak dan 

untuk membuang panas, maka semua bearing dan dinding dalam dari tabung-

tabung silinder diberi minyak pelumas. 

1. Cara kerja Sistem Pelumasan 

 Minyak tersebut dihisap dari bak minyak 1 oleh pompa minyak 2 

dan disalurkan dengan tekanan ke saluran-saluran pembagi setelah 

terlebih dahulu melewati sistem pendingin dan saringan minyak 
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pelumas. Dari saluran-saluran pembagi ini, minyak pelumas tersebut 

disalurkan sampai pada tempat kedudukan bearing-bearing dari poros 

engkol, poros jungkat dan ayunan-ayunan. Saluran yang lain memberi 

minyak pelumas kepada sprayer atau nozzle penyemperot yang 

menyemprotkannya ke dinding dalam dari piston sebagai pendingin. 

Minyak pelumas yang memercik dari bearing utama dan bearing 

ujung besar (bearing putar) melumasi dinding dalam dari tabung-

tabung silinder. minyak pelumas yang mengalir ke tempat pelumasan 

kemudian kembali ke dalam bak minyak lagi melalui saluran 

kemudian dihisap oleh pompa minyak untuk disalurkan kembali dan 

begitu seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sistem Pelumasan 

(Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 

 

1. Bak minyak 

2. Pompa pelumas 

3. Pompa minyak pendingin 

4. Pipa hisap 

5. Pendingin minyak pelumas 

6. Bypass-untuk pendingin 

7. Saringan minyak pelumas 

8. Katup by-pass untuk saringan 

9. Pipa pembagi 
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10. Bearing poros engkol (lager duduk) 

11. Bearing ujung besar (lager putar) 

12. Bearing poros-bubungan 

13. Sprayer atau nozzle penyemprot untuk pendinginan piston 

14. Piston 

15. engetuk tangkai 

16. Tangkai penolak 

17. Ayunan 

18. Pemadat udara (sistem Turbine gas) 

19. Pipa ke pipa penyemprot 

20. Saluran pengembalian 

 

3.3.2  Sistem Bahan Bakar 

               Mesin dapat berputar karena sekali tiap dua putaran disemprotkan bahan 

bakar ke dalam ruang silinder, sesaat sebelum, piston mencapai titik mati 

atasnya (T.M.A.). Untuk itu oleh pompa penyemperot bahan bakar 1 

ditekankan sejumlah bahan bakar yang sebelumnya telah dibersihkan oleh 

saringan-bahan bakar 5, pada alat pemasok bahan bakar atau injektor 7 yang 

terpasang dikepala silinder. Karena melewati injektor tersebut maka bahan 

bakar masuk kedalam ruang silinder dalam keadaan terbagi dengan bagian-

bagian yang sangat kecil (biasa  juga disebut dengan proses pengkabutan).Di 

dalam udara yang panas akibat pemadatan itu bahan bakar yang sudah dalam 

keadaan bintik-bintik halus (kabut) tersebut segera terbakar. Pompa bahan 

bakar 2 mengantar bahan bakar dari tangki harian 8 ke pompa penyemprot 

bahan bakar. Bahan bakar yang kelebihan yang keluar dari injektor dan 

pompa penyemperot dikembalikan kepada tanki harian melalui pipa 

pengembalian bahan bakar. 
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  Gambar 3.3 Sistem Bahan Bakar 

 (Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 

 

1. Pompa penyemperot bahan bakar 

2. Pompa bahan bakar 

3. Pompa tangan untuk bahan bakar 

4. Saringan bahar/bakar penyarinnan pendahuluan 

5. Saringan bahan bakar/penyaringan akhir 

6. Penutup bahan bakar otomatis 

7. Injektor 

8. Tanki 

9. Pipa pengembalian bahan bakar 

10. Pipa bahan bakar tekanan tinggi 

11. Pipa peluap. 

 

3.3.3 Sistem Pendinginan 

         Hanya sebagian dari energi yang terkandung dalam bahan bakar yang 

diberikan pada mesin dapat diubah menjadi tenaga mekanik sedang sebagian 

lagi tersisa sebagai panas. Panas yang tersisa tersebut akan diserap oleh bahan 

pendingin yang ada pada dinding-dinding bagian tabung silinder yang 

membentuk ruang pembakaran, demikian pula bagian-bagian dari kepala 

silinder didinginkan dengan air. Sedangkan untuk piston didinginkan dengan 

minyak pelumas dan panas yang diresap oleh minyak pendingin itu kemudian 

disalurkan melewati alat pendingin minyak, dimana panas tersebut diresap 

oleh bahan pendingin. Pada mesin diesel dengan pemadat udara tekanan 

tinggi, udara yang telah dipadatken oleh turbo charger tersebut kemudian 
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didinginkan oleh air didalam pendingin udara (intercooler), Pendinginan 

sirkulasi dengan radiator bersirip dan kipas (pendinginan dengan sirkuit). 

a. Cara Kerja Sistem Pendingin 

         Pompa-pompa air 1 dan 2 memompa air kebagian-bagian mesin yarg 

memerlukan pendinginan dan kealat pendingin udara (intercooler) 3. Dari 

situ air pendingin kemudian melewati radiator dan kembali kepada 

pompa-pompa 1 dan 2 di dalam radiator terjadi pemindahan panas dari 

air pendingin ke udara yang melewati celah-celah radiator oleh dorongan 

kipas angin. Pada saat Genset baru dijalankan dan suhu dari bahan 

pendingin masih terlalu rendah, maka oleh thermostat 5, air pendingin 

tersebut dipaksa melalui jalan potong atau bypass 6 kembali kepompa. 

Dengan demikian maka air akan lebih cepat mencapai suhu yang 

diperlukan untuk operasi. Bila suhu tersebut telah tercapai maka air 

pendingin akan melalui jalan sirkulasi yang sebenarnya secara otomatis. 

 

 

Gambar 3.4 Sistem Pendinginan (sistem sirkulasi dengan 2 Sirkuit) 

(Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 

 

1. Pompa air untuk pendingin mesin 

2. Pompa air untuk pendinginan intercooler 

3. Inter cooler (Alat pendingin udara yang telah dipanaskan) 

4. Radiator 
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5. Thermostat 

6. Bypass (jalan potong) 

7. Saluran pengembalian lewat radiator 

8. Kipas. 

 

 

b. Susunan Kontruksi pada Generator 

 
 

Gambar 3.5 Sistem Kontruksi Generator 

(Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 

 

 

1. Stator 

2. Rotor 

3. Exciter Rotor 

4. Exciter Stator 

5. N.D.E. Bracke 

6. Cover N.D.E 

7. Bearing ‘O’ Ring N.D.E 

8. Bearing N.D.E 

9. Bearing Circlip N.D.E 

10.   Engine Adaptor 

11. Bracket 

12.   Coupling Disc 

13.   Coupling Bolt 
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14.   Foot 

15.   Frame Cover Bottom 

16.  Frame Cover Top 

17.  Air Inlert Cover 

18.  Terminal Box Lid 

19.   Endpanel D.E 

20.   Endpanel N.D.E 

21.   AVR 

22.  Side Panel  

23.  AVR Mounting Bracket 

24.  Main Rectifier Assembly – Forward 

25.   Main Rectifier Assembly – Reverse 

26.  Varistor 

27.  Dioda Forward Polarity 

28.  Dioda Reverse Polarity 

29.  Lifting Lug D.E 

30.  Lifting Lug N.D.E 

31.  Frame to Endbracket Adaptor Ring 

32.  Main Terminal Panel 

33.  Terminal Link 

34.  Edging Strip 

35.  Fan 

36.  Foot Mounting Spacer 

37.  Cap Screw 

38.  AVR Access Cover 

39.   AVR Anti Vibration Mounting Assembly 

40.  Auxiliary Terminal Assembly 

 

    Pada umumnya generator AC ini dibuat sedemikian rupa, sehingga 

lilitan tempat terjadinya GGL induksi tidak bergerak, sedangkan kutub-kutub 

akan menimbulkan medanmagnet berputar. Generator itu disebut dengan 
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generator berkutub dalam, dapat dilihat pada gambar berikut. Keuntungan 

generator kutub dalam bahwa untuk mengambil arus tidak dibutuhkan cincin 

geser dan sikat arang. Karena lilitan-lilitan tempat terjadinya GGL itu tidak 

berputar. Generator sinkron sangat cocok untuk mesin-mesin dengan 

tegangan tinggi dan arus yang besar. 

 

 

Secara umum kutub magnet generator sinkron dibedakan atas: 

 

1. Kutub magnet dengan bagian kutub yang menonjol (salient pole). 

Konstruksi seperti ini digunakan untuk putaran rendah, dengan 

jumlah  kutub yang banyak. Diameter rotornya besar dan berporos 

pendek. 

2. Kutub magnet dengan bagian kutub yang tidak menonjol (non 

salient pole). Konstruksi seperti ini digunakan untuk putaran tinggi 

(1500 rpm atau 3000 rpm), dengan jumlah kutub yang sedikit. 

Kira-kira 2/3 dari seluruh permukaan rotor dibuat alur-alur untuk 

tempat lilitan penguat. Yang 1/3 bagian lagi merupakan bagian 

yang utuh, yang berfungsi sebagai inti kutub 

 

Gambar 3.6 Generator Berkutup Dalam 

(Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 
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3.3  Mesin Yang Digunakan Pada Genset 

  Mesin Genset menggunakan berbagai macam mesin diataranya: 

a. Mesin Bensin 

  Umumnya Genset yang menggunakan mesin bensin memiliki 

kapasitas  daya yang tendah. Dan biasanya dibatasi menghasilkan daya 

maksimal hingga 10 kw/10.000 Watt. Biasanya menggunakan mesin 1 

silinder segaris dengan 1 busi dan memiliki bentuk yang portable sehingga 

bisa di bawa kemana mana. 

b. Mesin Diesel 

Mesin diesel sebagai mesin pembangkit listrik sangat umum di jumpai 

dimana-mana. Aplikasi mesin diesel yang digunakan sebagai mesin genset 

memiliki rentan daya yang luas. Mulai dari kapasitas output 5kw/5,000 

Watt hingga 2 MW/2,000,000 Watt. Mesin diesel yang digunakan sebagai 

mesin pembangkit semacam ini memiliki beragam spesifikasi teknis dan 

pengembangan jumlah silindernya muali dari 2 silinder hingga 16 silinder. 

  

c. Mesin Gas 

Sesuai namanya, mesin gas menggunakan bahan bakar gas sebagai 

sumber daya konsumsinya. Mesin gas merupakan hasil pemikiran manusia 

modern yang menyadari bahwa ketersediaan bahan bakar minyak bumi di 

seluruh dunia sudah semakin menipis. Sehingga untuk itu diperlukan 

alternatif pengganti bahan bakar, yaitu GAS. Gas yang digunakan 

merupakan hasil olahan dari gas bumi. Baik yang diolah menjadi LPG 

(Liquid Petroleum Gas), maupun CNG (Compressed Natural Gas). Genset 

dengan mesin gas sudah banyak diaplikasikan baik sebagai genset rumah 

tangga yang menggunakan bahan bakar LPG sehingga mudah didapat. 

Maupun genset untuk industri yang menggunakan CNG. Untuk bisa 

mendapatkan fasilitas CNG, pengguna harus membangun sebuah 

infrastruktur pipa gas yang mendistribusikan gas tersebut sebagai sumber 
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bahan bakarnya. Investasinya tidak murah. Namun untuk pemakaian jangka 

panjang diatas 10 tahun, alternatif ini perlu dipertimbangkan.  

 

d. Mesin Turbin 

Tentunya menggunakan tenaga angin untuk memutar mesin sekarang 

kita paham kenapa di belanda banyak di temukan kincir angin. Kincir angin 

yang banyak itu masing masing digunakan untuk memutar mesin. Hasil 

putarannya disalurkan ke sebuah turbin yang enghasilkan putaran untuk 

generator. Ujung-Ujungnya generator tersebut kembali menghasilkan listrik. 

Begitu juga demikian turbin yang lainnya. 

3.4 Cara kerja Mesin Genset 

Genset (Generating Set Supply) bekerja 10 detik ketika listrik padam, 

10 detik sesudahnya tenaga listrik diswitch ke genset, saat itu lampu bisa 

nyala kembali. Cara kerja generator genset yang memberikan supply listrik 

setelah 20 detik ini ditopang oleh AVR (Automatic Voltage Regulator). Di 

dalam AVR, ada Mutual Reactor (MT) yaitu semacam trafo jenis CT (Current 

Transformer) yang menghasilkan arus listrik berdasarkan besaran arus beban 

yang melaluinya (secara rangkaian seri). Arus listrik yang dihasilkan ini 

digunakan untuk memperkuat medan magnet pada belitan rotor. Sehingga 

untuk beban yang besar, arus yang dihasilkan juga besar (rumus: V=IxR, 

dimana Vp/Vs=Ip/Vp dan P=IxV). Namun untuk menjaga kestabilan AVR 

tidak hanya dengan AVR saja, genset juga dilengkapi System Governor untuk 

menjaga kestabilan RPM (Rotation Power Momentum)nya sehingga bisa 

dihasilkan frekuensi putaran yang stabil pada saat ada atau tidak ada beban, 

hal ini bisa dilakukan dengan mengatur supply BBM.  

Pengenalan sistem genset 

 Stand by type: 1-2 jam/hari 

 Prime : 8-12 jam/hari 
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 Continues : 24 jam/hari max 70 % 

 Balancing antar genset  phase yang di izinkan  untuk semua  genset 10%  

 

3.5  Mesin Diesel Generator Set 

       Suatu mesin diesel generator set terdiri dari: 

1. Prime mover atau pengerak mula, dalam hal ini mesin diesel (dalam 

bahasa inggris disebut diesel engine) 

2. Generator 

3. AMF (Automatic Main Failure) dan ATS (Automatic Transfer Switch) 

4. Baterai dan Battery Charger 

5. Panel ACOS (Automatic Change Over Switch) 

6. Pengaman untuk Peralatan 

7. Perlengkapan Instalasi Tenaga 

 

3.5.1  Mesin Diesel 

Mesin diesel termasuk mesin dengan pembakaran dalam atau disebut 

dengan motor bakar, ditinjau dari cara memperoleh energi termalnya (energi 

panas). Untuk membangkitkan listrik, sebuah mesin diesel dihubungkan dengan 

generator dalam satu poros (poros dari mesin diesel dikopel dengan poros 

generator). 

a. Keuntungan pemakaian mesin diesel sebagai peggerak mula: 

1. Desain dan instalasi sederhana 

2. Auxilary equipment (peralatan bantu) sederhana 

3. Waktu pembebanan relatif singkat 

 

b. Kerugian pemakaian mesin diesel sebagai penggerak mula: 

 

1. Starting awal berat, karena kompresinya tinggi yaitu sekitar 200 

bar. 
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Semakin besar daya maka mesin diesel tersebut dimensinya 

makin besar pula, hal tersebut menyebabkan kesulitan jika daya 

mesinnya sangat besar. 

    2.  Konsumsi bahan bakar menggunakan bahan bakar minyak yang 

relatif lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik yang 

menggunakan bahan bakar jenis lainnya, seperti gas dan 

batubara. 

3.5.2  Cara Kerja Mesin Diesel 

Prime mover atau penggerak mula merupakan peralatan yang berfungsi 

menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. 

Pada mesin diesel/diesel engine terjadi penyalaan sendiri, karena proses kerjanya 

berdasarkan udara murni yang dimampatkan di dalam silinder pada tekanan yang 

tinggi (± 30 atm), sehingga temperatur di dalam silinder naik. Dan pada saat itu 

bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bersuhu dan bertekanan tinggi 

melebihi titik nyala bahan bakar sehingga bahan bakar yang diinjeksikan akan 

terbakar secara otomatis.  Penambahan panas atau energi senantiasa dilakukan 

pada tekanan yang konstan. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara 

akan mendorong torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan 

batang torak, sehingga torak dapat bergerak bolak-balik (reciprocating). Gerak 

bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol (crank 

shaft). Dan sebaliknya gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-

balik torak pada langkah kompresi. 

Berdasarkan cara menganalisa sistim kerjanya, motor diesel dibedakan 

menjadi dua, yaitu motor diesel yang menggunakan sistim airless injection (solid 

injection) yang dianalisa dengan siklus dual dan motor diesel yang menggunakan 

sistim air injection yang dianalisa dengan siklus diesel (sedangkan motor bensin 

dianalisa dengan siklus otto). Perbedaan antara motor diesel dan motor bensin 

yang nyata adalah terletak pada proses pembakaran bahan bakar, pada motor 

bensin pembakaran bahan bakar terjadi karena adanya loncatan api listrik yang 
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dihasilkan oleh dua elektroda busi (spark plug), sedangkan pada motor diesel 

pembakaran terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar 

akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Karena prinsip 

penyalaan bahan bakarnya akibat tekanan maka motor diesel juga disebut 

compression ignition engine sedangkan motor bensin disebut spark ignition 

engine. 

 

Gambar 3.7 Compression Ignition Engine 

 

Gambar 3.8 Spark Inginition Engine 

(Sumber : https://rakhman.net/electrical-id/pemeliharaan – generator/) 

 

Pada mesin diesel, piston melakukan 2 langkah pendek menuju kepala 

silinder pada setiap langkah daya: 

1. Langkah ke atas yang pertama merupakan langkah pemasukan dan 

penghisapan, di sini udara dan bahan bakar masuk sedangkan poros 

engkol berputar ke bawah. 

2. Langkah kedua merupakan langkah kompresi, poros engkol terus 

berputar menyebabkan torak naik dan menekan bahan bakar 

sehingga terjadi pembakaran. Kedua proses ini (1 dan 2) termasuk 

proses pembakaran. 

3. Langkah ketiga merupakan langkah ekspansi dan kerja, di sini kedua 
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katup yaitu katup isap dan buang tertutup sedangkan poros engkol 

terus berputar dan menarik kembali torak ke bawah. 

4. Langkah keempat merupakan langkah pembuangan, disini katup 

buang terbuka dan menyebabkan gas akibat sisa pembakaran 

terbuang keluar. Gas dapat keluar karena pada proses keempat ini 

torak kembali bergerak naik keatas dan menyebabkan gas dapat 

keluar. Kedua proses terakhir ini (3 dan 

        4 ) termasuk proses pembuangan. 

5. Setelah keempat proses tersebut, maka proses berikutnya akan 

mengulang kembali proses yang pertama, dimana udara dan bahan 

bakar masuk kembali. 

Berdasarkan kecepatan proses diatas maka mesin diesel dapat 

digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Diesel kecepatan rendah (< 400 rpm) 

2. Diesel kecepatan menengah (400 - 1000 rpm) 

3. Diesel kecepatan tinggi ( >1000 rpm) 
 

3.6  Sistem Starting Mesin Diesel 

 Proses untuk menghidupkan/menjalankan mesin diesel dibagi menjadi 3 

macam sistem starting yaitu: 

 

1. Sistem start Manual 

Sistem start ini dipakai untuk mesin diesel dengan daya mesin yang 

relatif kecil yaitu < 30 PK. Cara untuk menghidupkan mesin diesel pada 

sistem ini adalah dengan menggunakan penggerak engkol start pada 

poros engkol atau poros hubung yang akan digerakkan oleh tenaga 

manusia. Jadi sistem start ini sangat bergantung pada faktor manusia 

sebagai operatornya. 
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2. Sistem Start Manual 

     Sistem ini dipakai oleh mesin diesel yang memiliki daya sedang yaitu 

< 500 PK. Sistem ini menggunakan motor DC dengan suplai listrik dari 

baterai/accu 12 atau 24 volt untuk menstart diesel. Saat start, motor DC 

mendapat suplai listrik dari baterai atau accu dan menghasilkan torsi 

yang dipakai untuk menggerakkan diesel sampai mencapai putaran 

tertentu. Baterai atau accu yang dipakai harus dapat dipakai untuk 

menstart sebanyak 6 kali tanpa diisi kembali, karena arus start yang 

dibutuhkan motor DC cukup besar maka dipakai dinamo yang berfungsi 

sebagai generator DC. Pengisian ulang baterai atau accu digunakan alat 

bantu berupa battery charger dan pengaman tegangan. Pada saat diesel 

tidak bekerja. maka battery charger mendapat suplai listrik dari 

Pertamina, sedangkan pada saat diesel bekerja maka suplai dari battery 

charger didapat dari generator. Fungsi dari pengaman tegangan adalah 

untuk memonitor tegangan baterai atau accu. Sehingga apabila tegangan 

dari baterai atau accu sudah mencapai 12/24 volt, yang merupakan 

tegangan standarnya, maka hubungan antara battery charger dengan 

baterai atau accu akan diputus oleh pengaman tegangan. 

 

3.   Sistem Start Kompresi 

      Sistem start ini dipakai oleh diesel yang memiliki daya besar yaitu > 

500 PK. Sistem ini memakai motor dengan udara bertekanan tinggi untuk 

start dari mesin diesel. Cara kerjanya yaitu dengan menyimpan udara ke 

dalam suatu botol udara. Kemudian udara tersebut dikompresi sehingga 

menjadi udara panas dan bahan bakar solar dimasukkan ke dalam Fuel 

Injection Pump serta disemprotkan lewat nozzle dengan tekanan tinggi. 

Akibatnya akan terjadi pengkabutan dan pembakaran di ruang bakar. Pada 

saat tekanan di dalam tabung turun sampai batas minimum yang 

ditentukan, maka kompressor akan secara otomatis menaikkan tekanan 
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udara di dalam tabung hingga tekanan dalam tabung mencukupi dan siap 

dipakai untuk melakukan starting mesin diesel. 

 

3.7  Faktor Penting Pada Genset dan Komponen Bantu 

       Faktor Penting harus di cek pada setiap generator  diataranya : 

1. Oli (pelumas): apakah sudah waktunya diganti atau belum. 

2. Bahan akar: Untuk kebanyakan bahan bakar genset di Indonesia.adalah 

solar,selain itu genset ada yang menggunakan bensin,dan gas. 

3. Air Radiator: Untuk hasil pendinginan yang sempurna dicampur dengan 

coolant. 

4. Air Aki :usahakan tidak kering, untuk pengisian pertama kali air yang 

digunakan berbeda dengan pengisian berikutnya. 

5. Tegangan Aki : Biasanya satu aki bertegangan 12 volt,bila tegangan aki 

kurang dari 10 volt dipastikan genset akan tersendat (tidak sempurna) 

dalam running (menyala). 

6. Selenoid : kenapa selenoid karena ini merupakan salah satu komponen 

penting pada saat genset runing (dalam hal ini selenoid diumpamakan 

sebagai gas pada mobil). 

Selain itu komponen pendukung lain ganset adalah PKG (Panel 

Kontrol Genset) dalam PKG ini ada berbagai komponen penting 

diantaranya : 

a.  Sensing yaitu MCB 3 phasa yang terdiri dari 3 buah MCB1 phasa, 

fungsinya untuk mengetes/ uji coba seolah-olah tidak ada arus PLN atau 

sumber lain yang menyuplai ke beban, denga cara menurunkan 3 MCB itu 

secara bersamaan. 

 

b. Indikator RST yaitu lampu untuk mengetahui apabila genset 

mengeluarkan arus R, S, T, maka lampu indikasi akan menyala semua, 

bila ada yang mati kemungkinan lampu putus atau genset mengalami 

kerusakan. 
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c.  Ampere, Voltage, Frekuensi, Cos Q Meter untuk mengukur penggunaan 

sesuai dengan nama (misal: ampere meter untuk mengetahui empere yang 

digunakan), biasanya PKG dahulu alat ukur tersebut terpisah dan 

bersistem analog akan tetapi untuk sekarang sudah terpasang jadi satu dan 

berbentuk digital. 

 

d.  Selektor Switch Manual Auto Geno digunakan untuk menyalakan 

genset secara otomatis atau manual. 

  

e.  Selektor Switch Manual Auto Breaker Untuk menyalakan Breaker 

secara manual atau otomatis. 

f.  Selektor Switch Sinkron untuk memilih generator yang akan disingkron   

(disamakan tegangan, frekuensi antar genset) 

 

 g.  Selektor Switch Frekuensi alat ini terhubung dengan gouvenor yang 

fungsinya menambah/ mengurangi kecepatan rotasi genset sehingga 

frekuensi tercapai (antara 50-51). 

3.8  Sistem Pengaman Genset 

Sistem pengaman harus dapat bekerja cepat dan tepat dalam mengisolir 

gangguan agar tidak terjadi kerusakan fatal. Proteksi pada mesin generator ada 

dua macam yaitu : 

a.  Pengaman alarm 

 Bertujuan memberitahukan kepada operator bahwa ada sesuatu yang tidak 

normal dalam operasi mesin generator dan agar operator segera bertindak. 

 

b.  Pengaman trip 

 Berfungsi untuk menghindarkan mesin generator dari kemungkinan 

kerusakan karena ada sistem yang berfungsi tidak normal maka mesin akan 
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stop secara otomatis.Jenis pengaman trip antara lain : 

1. Putaran lebih (over speed) adalah suatu keadaan dimana mesin 

mengalami peningkatan kecepatan putaran dari batas normal 

2. Temperatur air pendingin tinggi  

3. Tekanan minyak pelumas rendah 

4. Emergency stop 

5. Reverse power 

 

     c.  Pentanahan (grounding) 

1.  Pentanahan sistem, pentanahan untuk suatu titik pada penghantararus 

dari sistem. Pada umumnya titik tersebut adalah titik netral dari suatu 

mesin, transformator, atau untuk rangkaian listrik tertentu. 

2.  Pentanahan peralatan sistem, pentanahan untuk suatu bagian yang tidak 

membawa arus dari sistem, misalnya : Semua logam seperti saluran tempat 

kabel, kerangka mesin, batang pemegang sakelar, penutup kotak sakelar. 

 

  d.  Relay 

1. Relay arus lebih Thermal Over Load Relay (TOLR) digunakan untuk 

melindungi motor dan perlengkapan kendali motor dari kerusakan 

akibat beban lebih atau terjadinya hubungan singkat antar hantaran 

yang menuju jaring atau antar fasa. 

  2. Relay tegangan lebih bekerja bila tegangan yang dihasilkan generator 

melebihi batas nominalnya. 

3. Relay diferensial bekerja atas dasar perbandingan tegangan atau 

perbandingan arus, yaitu besarnya arus sebelum lilitan stator dengan 

arus yang mengalir pada hantaran yang menuju jaring-jaring. 

4. Relay daya balik berfungsi untuk mendeteksi aliran daya aktif yang 

masuk ke arah generator. 
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3.9  Pemeliharaan dan Perawatan Generator Set 

 

Gambar 3.9 Nameplate 

(Sumber : PT. Pertamina Ru II Sei Pakning) 

 
        Pertama, tidak menempatkan genset di dalam ruangan, mengingat karbon 

monoksida yang dihasilkannya dapat mengontaminasi kualitas udara di dalam 

rumah yang tidak boleh dihirup manusia. Untuk amannya, letakkan genset di 

ruangan luar dengan sirkulasi udara yang baik namun tetap terlindung dari hujan 

dan aliran udara tidak mengarah ke dalam ruangan. Penempatan ini juga 

sebaiknya menggunakan sistem /grounding/ untuk sistem listrik di rumah, 

sehingga kelebihan arus listrik yang ditimbulkan medan magnet dapat tersalurkan 

ke tanah dan menghindari terjadinya sengatan listrik. Kedua, usahakan untuk tidak 

menggunakan genset gas melebihi kapasitasnya dan biasakan menghidupkan 

barang elektronik yang memerlukan daya listrik paling besar terlebih dahulu. 

Ketiga, perawatan genset gas secara langsung akan berpengaruh pada kinerja 

genset. Jika setiap komponen genset dirawat dan dijaga kondisinya, maka 

kinerjanya menjadi lebih baik serta memberi keamanan selama proses bekerja. Itu 

sebabnya, selain dibersihkan secara berkala, periksalah volume oil, air radiator, 

dan tangki bahan bakar secara teratur dan melakukan penggantian dengan rutin. 

Dianjurkan juga untuk menyalakan genset diesel setiap minggu sekali tanpa diberi 

beban untuk sirkulasi oli sehingga seluruh komponen genset diesel lebih tahan 

lama. Kencangkanlah baut-baut genset jika ada yang kendur dan lakukan service 

tenaga ahli. 

 

http://primakencana.blogspot.com/2012/07/penyebab-bahaya-listrik-bagi-manusiatxt.html
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

      Kegiatan Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu untuk menambah 

pengalaman dan melatih diri untuk persiapan menghadapi persaingan di dunia 

kerja nanti dan untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama 

perkuliahan. Pengalaman kerja dan tugas lain yang sesuai dengan program 

keahliannya masing-masing, juga sebagai kampus yang bertujuan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan siap pakai. Oleh karena itu 

tidak jarang bahkan hampir kampus kejuruan yang ada di Indonesia melakukan 

kerja sama dengan perusahaan guna untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswi. 

Setelah penulis melaksanakan Kerja Praktek PT. PERTAMINA (persero) RU II 

PRODUCTION  SEI PAKNING dan membuat laporan ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerja Praktek ini dilaksanakan untuk mendapat gambaran tentang situasi 

di lapangan kerja industri guna mempersiapkan diri agar tidak kaku bila 

nanti terjun kedunia industri. 

2. Kerja Praktek dilaksanakan untuk menambah keterampilan mahasiswa 

dalam setiap praktek dan menerapkan teori-teori yang didapat langsung 

pada objeknya. 

3. Dengan adanya Kerja Praktek ini, mahasiswa/mahasiswi tidak lagi 

memerlukan waktu latihan lanjutan bila ingin memasuki dunia kerja. 

4. Kerja Praktek ini dapat memperluas dan menambah wawasan bagi 

mahasiswa dalam pendidikan di dunia kerja. 

5. Kerja Praktek belajar membangun rasa disiplin dan tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Setiap tugas yang diberikan perusahaan 

dikerjakan sebagai bagian dari proses pembelajaran menghadapi dunia 

kerja selanjutnya. 
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6. Penulis dapat membangun hubungan baik dengan PT. PERTAMINA 

(persero) RU II sei pakning 

7. Kerja Praktek telah menyelesaikan kewajiban Kerja Praktek Lapangan 

yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan terhitung sejak 5 Juli 

2021 sampai 31 Agustus 2021 di PT. PERTAMINA (persero) RU II 

PRODUCTION SEI PAKNING. 

 

4.2  Saran 

 Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 

karyawan PT. PERTAMINA (persero) RU II PRODUCTION SEI PAKNING, 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan 

dapat bermanfaat untuk pihak PT. PERTAMINA (persero) RU II PRODUCTION 

SEI PAKNING, POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS, dan para Mahasiswa 

yang akan  melaksanakan Kerja Praktek  (KP).  

4.2.1 Saran-saran untuk pihak Industri 

1. Pelaksanaan kerja praktek ini akan lebih terarah apabila disusun suatu 

jadwal atau setidaknya ada arahan jelas yang harus dikerjakan mahasiswa 

selama menegerjakan Kerja Praktek (KP). 

2. Agar pihak perusahaan menyediakan alat pengaman kerja bagi mahasiswa 

dalam melakukan pekerjaan dilapangan. 

3. Kepada pihak perusahaan untuk dapat lebih banyak memberikan pekerjaan 

bermanfaat bagi mahasiswa, supaya jam kerja dapat diisi dengan penuh 

tanpa ada waktu kosong yang terbuang. 

4. Meningkatkan kuliatas dalam kerja sama tim. 

 

4.2.2 Saran-saran untuk pihak Kampus 

1. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, 

lembaga, maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan   

pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja 

Praktek. 
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2. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 

khususnya pada tahap persiapan Kerja Praktek. 

3. Lebih memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai syarat-

syarat yang  harus mereka penuhi selama Kerja Praktek berlangsung. 

4.3.3 Saran-saran untuk Mahasiswa 

1. Persiapkan hal -hal yang diperlukan untuk Kerja Praktek dari jauh 

–jauh hari  agar lebih siap dan matang. 

2. Sebelum pelaksanaan Kerja Praktek dimulai, sebaiknya mahasiwa 

sudah mengetahui bidang kerja yang akan ditempuh selama Kerja 

Praktek agar tidak bingung ketika pelaksanaan nantinya. 

3. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, karena 

komunikasi merupakan aspek penting dalam melakukan Kerja Praktek 

4. Selalu melatih dan mengembangkan interpersonal skill dalam diri 

masing -masing, karena kemampuan ini sangat diperlukan dalam 

berinteraksi dengan setiap pihak di dunia kerja. 
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