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BAB I   

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi dan industri yang pesat 

sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

perbaikan adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada  di 

PT.SARANA AGRO NUSANTARA. pada peralatan yang digunakan. Perawatan 

dan perbaikan yang diperlukan karena dalam suatu proses produksi perlunya 

kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak dibidang jasa 

produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk menjaga mutu 

produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan pendukung di 

perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan perbaikan. 

Gate valve ini di desain dan difungsikan untuk membuka dan menutup 

aliran dengan cara tertutup rapat dan terbuka penuh sehingga valve ini tidak cocok 

untuk mengatur debit aliran karena kurang akurat dalam hal mengontrol jumlah 

aliran. Gate valve dalam posisi tertutup sebagian dapat meningkatkan tekanan 

dalam suatu system dan memungkinkan mengakibatkan getaran tak terduga dalam 

cairan. 

Pada suatu perusahaan seperti PT Sarana Agro Nusantara (BUMN)yang 

bergerak di bidang  timpa timbun minyak kelapa sawit sangat membutuhkan Gate 

Valve yang berfungsi difungsikan untuk membuka dan menutup aliran dengan 

cara tertutup rapat dan terbuka penuh, agar tidak terjadinya masuknya minyak 

CPO ke tangki berlebihan. Gate Valave mengalami Leak yang disebabkan oleh 

pergeseran pipa-pipa  ketika pengoprasian di mulai. oleh karena itu, di butuhkan 

sebuah perawatan dan perbaikan pada Gate Valve itu sendiri dan sangat 

dibutuhkan. sehingga aliran minyak CPO/uap bisa berjalan kembali dengan baik. 

Jika ada kerusankan pada Gate Valve maka akan mempengaruhi pemasukkan 

minyak CPO/Uap pada tangki.  
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Diharapkan melalui Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa/i akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna serta dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa/i terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 

1.2 Tujuan (KP) 

1. Meningkatkan buka tutup Gate Valve dan dapat beroprasi  kembali untuk 

pemasukkan minyak CPO pada tangki. 

2. Agar suatu perusahaan tidak mengalami kerugian. 

3. Agar Gate Valve  tidak mengalami Kebocoran pada saat pengisian 

munyak. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui penyebab  kerusakan pada Gate valve dan 

bagaimana cara perbaikan dan perawatan  pada Gate Valve   

5. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Manfaat (KP) 

 Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia 

kerja/industri diperlukan pengenalan langsung terhadap peralatan-peralatan yang 

digunakan di dunia industri, manfaat Kerja Praktek adalah:  

1. Untuk dapat digunakan kembali dan memperlancar proses kinerja buka 

tutup Gate Valve. 

2. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapakan dari 

pengalaman Kerja Praktek  ini dapat memberikan gambaran tentang 

dunia kerja sesungguhnya. 

3. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan  yang baik antara  

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan. 

4. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keterampilan. 

5. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

6. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang perawatan dan perbaikan 

yang ada di PT SARANA AGRO NUSANTARA-Unit Dumai. Maka 
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7. dengan melakukan hal tersebut mahasiswa menjadi lebih mengenal 

tentang perawatan sebagai maintenence tersebut secara keseluruhan, 

sehingga ke depannya tidak lagi canggung mempergunakan dengan 

perawatan tersebut,. 

8. Mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi pada 

dunia kerja dan solusinya. Maka dengan menambah wawasan sehingga 

dapat membuka cakrawala baru para mahasiswa serta dalam hal melatih 

diri, agar dapat menganalisis keadaan sehingga dapat mengambil 

keputusan secara positif. 
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BAB ll 

DESKRIPSI UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan  

PT Sarana Agro Nusantara adalah perusahaan Usaha Jasa Pengurusan 

Transportasi UJPT freight forwarding. Perusahaan ini memiliki fasilitas dan 

layanan antara lain : tangki timbun untuk minyak kelapa sawit dan fraksinya serta 

gula tetes, jasa pergudangan untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi dan tembakau. 

Perusahaan ini sekaligus menyediakan pelayanan jasa ekspedisi pengurusan 

dokumen ekspor impor jasa kepabeanan-PPJK bagi produk dan komoditas 

perkebunan. PT Sarana Agro Nusantara memiliki dua kantor unit yang terletak di 

Jl. Ujung Baru Belawan, Sumut dan di Jl. Datuk Laksamana, Dumai, Riau. Lokasi 

instalasi Belawan terletak di areal tanah seluas 35.785 m2. Perusahaan ini 

mempunyai moto “Senantiasa berbuat yang terbaik” dan memiliki visi untuk 

membentuk perusahaan bertaraf internasional dalam bidang jasa dan menjadi 

market leader di Indonesia dengan pelayanan berskala global. Universitas 

Sumatera Utara 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai atau disingkat dengan PT SAN Unit 

Dumai adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 

1985 berdasarkan Akte Notaris Ny. Asmah Sarbaini, Sh, No. 2 Tanggal 02 

Oktober 1985 dengan nama PT. Instalasi Tangki Sawit Dumai kemudian berubah 

namanya menjadi PT. Sarana Sawitindo Utama Dumai disingkat PT.SSUD yang 

merupakan anak perusahaan PT. (Persero) Perkebunan I-IIV (PTP I S/D VII) dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman pada Tanggal 17 Juli 1985. Dengan adanya 

perubahan kepemilian perusahaan ini bergabung ke PT. Delitama Indonesia yang 

berkedudukan di Medan dengan akte penggabungan nomor 09 Tanggal 11 

September 2000 dan berubah nama menjadi PT Sarana Agro Nusantara yang 

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia(HAM) tertanggal 02 

Januari 2001 dengan nomor C-18 HT.01.04 Tahun 2001 dan diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia.  

Kantor Pusat PT Sarana Agro Nusantara terletak di Jalan Yos Sudarso No. 9 

LK. XX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, Medan. dan Memiliki 2 
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(dua) Kantor unit di Jalan Ujung Baru Medan Belawan dan di Jalan Datuk 

laksamana, yaitu PT Sarana Agro Nusantara Unit Dumai. Lokasi instalasi 

Belawan terletak di areal tanah seluas 35.785 M² dan instalasi Dumai terletak di 

areal tanah seluas 35.245 M. Keduanya memiliki sarana kantor, tangki timbun, 

gudang, timbangan, bengkel, ketel uap, ruangan instalasi pompa, ruang 

pembangkit tenaga listrik, laboratorium, saluran pemipaan dan lain-lain.  

 Sebagai perusahaan jasa yang telah berdiri lebih dari 36 tahun dan telah 

memiliki reputasi yang cukup dikenal, perusahaan berkomitmen untuk selalu 

memberikan layanan jasa terbaik, efeketif dan efisien dengan tarif jasa yang 

kompetitif serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

berpengalaman serta peralatan yang cukup memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 PT Sarana Agro Nusantara-Unit Dumai 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

1. Visi PT Sarana Agro Nusantara Unit Dumai  

Membentuk perusahaan bertaraf Internasional dalam bidang jasa dan 

menjadi market leader di Indonesia dengan pelayanan berskala global.  

2. Misi PT Sarana Agro Nusantara (SAN)Unit Dumai  

 Adapun Misi PT Sarana Agro Nusantara Unit Dumai, sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan jasa penimbun terbaik untuk mencapai kepuasan 

pelanggan melalui konsistensi dalam mengendalikan kualitas produk 

milik pelanggan, sistem manajemen terpadu, Teknologi yang tepat 

memenuhi standar Internasional. 

2. Sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dihargai dan diberikan 

pemahaman secara konsisten dan berkesinambungan. 
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3. Perusahaan berupaya untuk selalul memenuhi kepentingan berbagai 

pihak (stakeholders). 

 

2.3 Kebijakan  Mutu 

PT Sarana Agro Nusantara(SAN)-Unit Dumai berusaha memenuhikepuasan 

pelanggan melalui penerapan strategi perusahaan yaitu pelayanan terbaik 

pengawasan melekat. Disiplin karyawan,daya guna dan hasil guna (P202) 

Guna mencapai hal tersebut. perusahaan berusaha untuk memberikan 

pemahaman kepada seluruh karyawan secara terus menerus tentang 

pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku 

serta berupaya melakukan perbaikan secara berkesinabungan. 

2.4 Jenis Bisnis  

Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Mendirikan dan mengeksploitasi tangki timbun minyak kelapa 

sawit/crude palm oil (CPO) atau produk setengah jadi ini dan 

turunannya serta memasang pipa-pipa saluran dan instalasi mesin.  

2. Menerima, menimbun dan memompakan minyak kelapa sawit dan 

turunsnnya  kedalam dan keluar tangki timbun dan memuat minyak 

kelapa sawit dan turunannya  ke kapal atau alat angkut lainnya. 

3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang 

usaha penimbun (bulking) dan memproses produksi hasil perkebunan 

lainnya.  

Secara spesifik perusahaan juga mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Pencapaian kinerja perusahaan diharapkan dari tahun ke tahun terus 

meningkat. 

2. Dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan.  

3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 

4. Kesejahteraan sumber daya manusia. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk menentukan 

alokasi, kategori, dan organisasi pekerjaan secara formal. Struktur organisasi 



   7 
 

menunjukkan aliran informasi dan tanggung jawab ditugaskan, dikoordinasikan, 

dan dikendalikan oleh masing-masing divisi. Ini adalah struktur organisasi PT 

Sarana Agro Nusantara Unit Dumai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Struktur PT Sarana Agro Nusantara  

 

2.6 Ruang Lingkup Kegiatan  PT Sarana Agro Nusantara (SAN)- Unit 

Dumai 

Adapun uraian tugas dari PT. Sarana Agro Nusantara adalah:  

1.  Pemegang Saham Tugas dan wewenang pemegang saham adalah :  

a. Mengadakan pengawasan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam anggaran dasar pada akte pendirian PT. Sarana 

Agro Nusantara. 

b.  Menentukan kebijakan perusahaan secara garis besar demi tercapainya 

tujuan utama perusahaan pada saatdiadakannya sidang tahunan. 

c. Mempertimbangkan dan mengesahkan laporan keuangan yang 

disampaikan dalam laporan tahunan. 
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2.  Dewan Komisaris Tugas dan wewenang dewan komisaris adalah : 

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan 

perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. 

b. Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti 

lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan keuangan serta berhak 

untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.  

c. Memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota direksi 

apabıla anggota direksi bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

  

3.  Direktur Tugas dan wewenang direktur utama adalah :  

a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.  

b. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan, serta ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan olch Rapat Umum Pemegang Saham PTPN. 

Menetapkan langkah-langkah pokok dalam melaksanakan kebiksanaan  

c.  perusahaan dibagian Keuangan atau Umum, Operasi, Teknik, dan 

Teknologi.  

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Golongan IA s/d IVD. 

 

4. Staf Operasional Tugas dan wewenang Staf Operasional adalah : Membantu 

direksi didalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan  

a. pengawasan kerja di bagian operasi/teknik (penerimaan, penimbunan 

pengapalan minyak sawit).  

b.  Merencanakan dan mengkordinasikan pekerjaan dibagian 

operasi/teknik untuk mencapai produktivitas dan efisiensi seoptimal 

mungkin.  

c. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian operasi/teknik setiap 

tahunnya (untuk rencana pasokan penerimaan/pengapalan, pekerjaan 

pemeliharaan sipil, pekerjaan pemeliharaan teknik dan investasi).  

5. Kepala Bagian Keuangan Tugas dan wewenang kepala bagian keuangan 

adalah : 
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a. Membantu direksi dalam perencanaan, pengoraniasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan kerja dibagian keuangan yang meliputi pembukuan, 

pembiayaan, dan pengadaan barang. 

b. Mengawasi pembiayaan dibagaiannya dan mempertanggung 

jawabkannya kepada direksi. 

c. Meneliti, mengawasi, dan mengevaluasi laporan-laporan keuangan 

untuk mendapatkan gambaran tentang keuangan perusahaan. 

d. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian keuangan dan 

merangkum semua rencana kerja dan anggaran-anggaran bagian 

didalam buku rencana kerja dan anggaran perusahaan. 

 6. Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tugas dan wewenang   

Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah :  

a. Menyiapkan tata cara pemeriksaan satuan pengawas interm agar 

efisiensi dan efektivitas dapat tercapai dalam rangka pengamanan harta 

kekayaan dan pengelolaan perusahaan.  

b. Melaksanakan pemeriksaan intern baik fisik, financial maupun 

manajemen terhadap seluruh unit kerja perusahaan berdasarkan norma 

pemeriksaan, pedoman pemeriksaan BUMN atas pelaksanaan RKAP, 

kebijakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.  

c. Menganalisis/nmengevaluasi laporan keuangan (laporan posisi 

keuangan, laba/rugi dan pendukungnya) perusahaan sebelum diaudit 

oleh akuntan publik dan hasilnya disampaikan kepada direksi.  

d. Memelihara dan mengawasi invetaris serta surat-surat dan dokumen-

dokumen bagian Satuan Pengawasan Intern.  

7.  Kepala Bagian Sekretariat Tugas dan wewenang Kepala Bagian         

sekretariat adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengatur serta mengawasi semua kegiatan bidang 

kepegawaian. 

b. Menyusun, menumuskan petunjuk, prosedur, program, dan pengarahan 

lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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c. Mengurus dan menyelenggarakan rapat-rapat direksi serta menerbitkan 

notulen rapat, baik untuk kepentingan operasional maupun 

dokumnetasi. 

d. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan latihan 

karyawan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan serta 

mengawasi penyerahan dan penempatan karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan memelihara catatan tentang 

mereka.  

8.  Kepala Unit Tugas dan wewenang Kepala Unit adalah Mengkoordinir    dan 

mengatur tugas pekerjaan serta mengarahkan semua  

a. pekerjaaan yang berada di unit.  

b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Audit. Melaksanakan hubungan 

koordinasi ke kebun PTPN maupun Swasta, KPB  

c. dan pelayaran dalam rangka menerima, menimbun, mengapalkan (dry 

and liquid). 

 

9.  Staf Tata Usaha Tugas dan wewenang Staf Tata Usaha adalah : 

a. Mengkoordinir laporan harian posisi kas dan Bank. 

b. Mengkoordinir penyusunan rencana pembayaran pada pihak III 

d. Mengkoordinir pelaksanaan pembayaran terhadap transaksi- transaksi 

yang timbul.  

10.  Staf Urusan Teknik Teknik dan wewenang Staf Urusan Teknik adalah 

a. Membuat satu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai  dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan.  

b. Menjaga displin kerja secara berkala menilai prestasi kerja    

bawahannya.  

c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala  Unit.  

11.  Staf Urusan Teknologi Tugas dan wewenang Staf Urusan Teknologi   

       adalah :  

1. Membuat suatu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan. 
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2.  Menyusun rençana kerja anggaran tahunan urusan teknologi untuk 

disampaikan kepada Kepala Unit.  

3. Bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium dalam rangka 

pengawasan mutu yang diterima sampai dengan tahap pengapalan.  

 

12.  Staf Urusan Ekspedisi/Pergudangan Tugas dan wewenang Staf Urusan 

Ekspedisi/Pergudangan adalah:  

a. Mengawasi pemindahan barang didalam pelabuhan dengan baik dan 

penuh tanggung jawab untuk menghindari kerusakan serta tetap 

menjaga mutu.  

b. Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan dokumen-dokumen 

penerimaan dan pengapalan.  

c. Memeriksa dan meneliti laporan-laporan mengenai kegiatan 

ekspor/impor dan muatan barang serta mengambil langkah-langkah 

perbaikan. 
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BAB III 

DISKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi tugas yang di laksanakan  

Kerja Praktek (KP) dimulai pada tanggal 05 Juli 2021 s/d 31 Agustus  2021 di 

PT Sarana Agro Nusantara Unit Dumai. Jam kerja dimulai pada 08.00 s/d 16.00. 

Ada waktu istirahat pada jam 11.30 s/d 14.00 sore. Selain itu, hari libur adalah 

pada hari sabtu dan hari  minggu. Jenis  pekerjaan  utama  yang  dilakukan  

selama  Kerja Praktek (KP)  di bidang Teknik yaitu sebagai berikut: 

3.1.1 Agenda Kegiatan Minggu Ke 1 (  Satu  ) (05 Juli s/d 09 Juli 2021) 

1. Pengelasan Pipa Steam (Senin 05 Juli 2021) 

Pada hari senin melakukan pengelasan pipa steam yang bocor pada tangki 

no 03. Agar pipa steam dapat beroprasi kembali dan tidak bocor lagi pada pipa 

tersebut. Agar tidak terjadinya kebocoran pada pipa steam tersebut maka di 

lakukakan pengelasan pada pipa steam.cara kerja pengelasan pipa steam agar 

dapat mempersiapakan alat-alat yang di butuhkan.Seperti Safety  untuk keamanan, 

dan mesin las, pompa air, adaptor. kawat las (Elektroda) yang di gunakan ialah 

RB-26 dan LB-26 ukuran lebar pipa steam 2 Cm. 

 

2. Perbaikan lampu dan mengganti potocontrols (Selasa 06 Juli 2021) 

Pada hari selasa melakukan perbaikan dan mengganti lampu penerang dan 

mengganti potocontrols,di atas tangki No 03. tujuanya agar lampu tesebut dapat 

kembali terang dan potocontrols dapat di gunakan secara otomatis. Kenpa di 

lakukan perbaikan karna agar tidak terjadi kerusakan pada lampu dan potocontrols 

yang lain.bagaimana cara kerja memperbaikinya, agar dapat mempersiapkan 

berberpa Peralatan yang di butuhkan, Safety,lampu penerang, potocontrols, dan 

obeng. 

3. Instalasi Listrik untuk lampu penerangan di parkiran (Rabu 07 Juli 

2021) 
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Pada hari selasa melakukan perbaikan atau instalasi listrik untuk penerang di 

paliran sepeda motor. tujuanya agar pakiran sepeda motor terang di malam hari. 

Kenpa di lakukan Instalasi Listrik untuk lampu penerangan di parkiran karna agar 

tdak terjadi yang di inginkan. bagaimana cara kerja memperbaikinya, agar dapat 

mempersiapkan berberpa Peralatan yang di butuhkan, Safety,kabel, lampu,piting 

lampu,kawat dan obeng,  

4. Perbaikan dan mengganti lampu (Kamis 08 Juli 2021 

Pada hari Kamis melakukan perbaikan dan mengganti lampu penerang di 

atas tangki CPO no 04. tujuanya agar lampu tesebut dapat kembali terang. Karna 

di lakukan agar tidak ada terjadi kegelapan pada sekita tangki tersebut..bagaimana 

cara kerja memperbaikinya, agar dapat mempersiapkan berberpa Peralatan yang di 

butuhkan, Safety,lampu penerang, latban, dan obeng. 

5. Pemindahan lampu penerang (Jum’at 09 Juli 2021) 

Pada hari Jum’at melakukan pemindahan lampu penerang dari tangki 01 ke 

tangki no 06. tujuanya agar tangki no 06 terang karna ada lampu. Kenpa di 

lakukan    Pemindahan lampu penerang karna lampu di tangki no 06 rusak belum 

di perbaiki. cara kerjanya, membuka tiang pengikat lampu tersebut lalu pindahkan 

lampu ke tangki no 06 lalau di pasang lampu tersebut. 

3.1.2 Agenda Kegiatan Minggu Ke 2 (  Dua  ) (12 Juli s/d 16 Juli 2021) 

6. Instalasi Pipa Cimney (Senin 12 Juli 2021) 

Pada hari Senin melakukan pembuatan atau instalasi pipa cimney untuk di 

gunakan di cerobong asap boiler. Tujuannya untuk mencegah keluarnya gumpalan 

asap hitam dan tidak tercemar pada polusi udara sekitar dumai. kenapa di lakukan 

instalasi pipa cimney karna biasa menyebabkan pencemaran udara dan mencegah 

keluarnya asap gumpalan warna hitam. cara kerjanya, siapkan peratan yang di 

butuhkan seperti, safety, pipa 2 cm yang di gunakan untuk pipa cimney yang di 

gunakan dan las pipa tersebut dan lubangi sebagian pipa menggunakan mesin bor 

untuk keluarnya uap. 
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7. Instalasi Pipa Cimney (Selasa 13 Juli 2021) 

Pada hari Selasa melakukan pembuatan atau instalasi pipa cimney untuk di 

gunakan di cerobong asap boiler. Tujuannya untuk mencegah keluarnya gumpalan 

asap hitam dan tidak tercemar pada polusi udara sekitar dumai. kenapa di lakukan 

instalasi pipa cimney karna biasa menyebabkan pencemaran udara dan mencegah 

keluarnya asap gumpalan warna hitam. cara kerjanya, siapkan peratan yang di 

butuhkan seperti, safety, pipa 2 cm yang di gunakan untuk pipa cimney yang di 

gunakan dan las pipa tersebut dan lubangi sebagian pipa menggunakan mesin bor 

untuk keluarnya uap. 

8. Instalasi Pipa Cimney ( Rabu 14 Juli 2021) 

Pada hari Rabu melakukan pembuatan atau instalasi pipa cimney untuk di 

gunakan di ceobong asap boiler. Tujuannya untuk mencegah keluarnya gumpalan 

asap hitam dan tidak tercemar pada polusi udara sekitar dumai. kenapa di lakukan 

instalasi pipa cimney karna biasa menyebabkan pencemaran udara dan mencegah 

keluarnya asap gumpalan warna hitam. cara kerjanya, siapkan peratan yang di 

butuhkan seperti, safety, pipa 2 cm yang di gunakan untuk pipa cimney yang di 

gunakan dan las pipa tersebut dan lubangi sebagian pipa menggunakan mesin bor 

untuk keluarnya uap. 

9. Instalasi Pipa Cimney ( Kamis 15 Juli 2021) 

Pada hari Kamis melakukan pembuatan atau instalasi pipa cimney untuk di 

gunakan di cerobong asap boiler. Tujuannya untuk mencegah keluarnya gumpalan 

asap hitam dan tidak tercemar pada polusi udara sekitar dumai. Kenapa di lakukan 

instalasi pipa cimney karna biasa menyebabkan pencemaran udara dan mencegah 

keluarnya asap gumpalan warna hitam. Cara kerjanya, siapkan peralatan yang di 

butuhkan seperti, safety, pipa 2 cm yang di gunakan untuk pipa cimney yang di 

gunakan dan las pipa tersebut dan lubangi sebagian pipa menggunakan mesin bor 

untuk keluarnya uap. 

 

10. Instalasi lampu penerangan di Tangki No 16  (Jum’at 16 Juli 2021) 

Pada hari Jum:at melakukan perbaikan atau instalasi lampu penerang di 

tangki no 16. Tujuanya agar di tangki 16 tersebut bisa menjadi terang adanya 



   15 
 

instalasi lampu tersebut. Kenpa di lakukan Instalasi lampu penerangan karna agar 

tidak terjadi yang di inginkan seperti, kecelkaan kerja pada malam hari. 

Bagaimana cara kerjanya, siapkan peralatan yang di butuhkan seperti, safety, 

kabel,lampu dan obeng. 

3.1.3 Agenda Kegiatan Minggu Ke 3 (  Tiga ) (19 Juli s/d 23 Juli 2021) 

11.  Mengenal System Kerja dan Control Boiler (Senin 19 Juli 2021) 

Pada hari senin pagi kegiatan yang kami lakukan ialah melihat cara 

mengoprasikan boiler dengan  tahapan tertentu sesuai dengan panduan yang 

ada.Bertujuan untuk mengenal bagaimana system kerja dan pengoprasian boiler 

yang ada di PT SAN.Cara pengoprasianya,yang pertama adalah dengan 

memasukkan cangkakang atau bahan bakar. Hidupkan ID Fan dan FD Fan jika 

cangkang sudah terbakar.tinggal pengecekan lain kesetabilan api dan masuknya 

bahan bakar. 

 

12. Belajar Pengelasan Besi Yang Tidak Terpakai  (Selasa 21 Juli 2021) 

Pada hari selasa pagi kami tidak ada melakukan kegiatan jadi untuk mengisi 

ruang kekosongan kami melakukan pengelasan pada plat besi yang sudak tidak  

terpakai. untuk mengasah ilmu pengelasan yang telah kami dapatkan di bangku 

kuliah.Kami melakukan dengan perlengkapan yang ada di word shop,dan 

menggunakan safety yang tersedia. 

 

13.  Pengeboran Pipa Cimney (Cerobong Asap) (Rabu 22 Juli 2021) 

Pada hari rabu pagi kami melakukan pengeboran pipa chimney. Karena 

steam yang keluar dari lubang tersebut kurang besar sehingga harus dilakukan 

pengeboran ulang. Tujuannya untuk memperbesar keluarnya steam sehingga dapat 

menahan asap dari hasil pembakaran tidak terlalu hitam.Dengan menggunakan 

mesin boor dan menggunakan mata bor berukuran 8mm. Kemudian pasang 

kembali ke cerobong asap. 

3.1.4 Agenda Kegiatan Minggu Ke 4 ( Empat ) (26 Juli s/d 30 Juli 2021) 

14. Pengelasan Pipa Steam Yang Bocor ( Senin 26 Agustus 2021) 
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Pada hari senin kegiatan yang di lakukan  pengelasan pipa steam yang 

bocor.Agar tidak bocor pipa steam harus di las agar uap steam yang mengalir 

tidak bocor dan minyak tidak masuk kedalam pipa steam. Jika pipa steam 

kedapatan minyak akan merusak air karena boiler memanfaatkan air dari hasil 

steam untuk di gunakan lagi.Alat yang digunakan dalam perbaikan pipa steam 

ialah mesin las,elekrtoda dan perlengngkapan las lainnya. 

 

15. Pembuatan Intraktor/ Pelampung Tangki Air Boiler (Selasa 27 Juli 

2021) 

Pada hari selasa kegiatan yang kami lakukan ialah pembuatan pelampung 

tangki air boiler.Tujuannya sebagai tanda air dalam tangki masih banyak atau 

berkurang. Sehingga dapat menjadi acuan orang yang berada di bagian boiler 

bahwa air masih ada atau tidak.Systemnya jika pelampung turun maka air 

berkurang dan harus segera di isi,sebaliknya jika pelampung masih naik baerarti 

air masih banyak.Untuk pembuatannya yang dibutuh kan tabung nitrogendan besi 

beton ukuran 10mm. 

 

16. Pengeboran Pipa Cimney (Cerobong Asap) (Rabu 28 Juli 2021) 

Pada hari rabu pagi kami melakukan pengeboran pipa chimney. Karena 

steam yang keluar dari lubang tersebut kurang besar sehingga harus dilakukan 

pengeboran ulang.Tujuannya untuk memperbesarkeluarnya steam sehingga dapat 

menahan asap dari hasil pembakaran tidak terlalu hitam.Dengan menggunakan 

mesin boor dan menggunakan mata bor berukuran 8mm.Kemudian pasang 

kembali ke cerobong asap 

 

17. Penambahan Penerangan Lampu Ditimbangan  (Kamis 29 Juli 2021) 

Pada hari kamis kegiatan yang di lakukan adalah penambahan penerangan 

lampu ditimbangan.Karena kurangnya penerang di timbangan karena ada 

beberapa lampu yang putus sehingga perlu di lakukan perbaikan dan penggantian 

lampu.Alat yang dibutuhkan ialah tang kombinasi,obeng,dan taspeng. 

3.1.4 Agenda Kegiatan Minggu Ke 5 ( Lima ) (02 Agustus s/d 06 Agustus 

2021) 
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18. izin (02 Agustus 2021) 

19. Pembersihan Tempat Pondasi Dudukan Compresor (Selasa 03 

Agustus 2021) 

 Pada hari selasa kegiatan yang kami lakukan adalah pembersihan pondasib 

kompresor yang baru karena kompresor lama sudah mulai rusak sehingga akan di 

ganti dengan yanga baru. Maka dari itu perlu di buat dudukan kompresor 

baru.Kami melakukan pembersihan menggunakan cankul dan sekop,Karena 

tempat yang akan digunakan untuk tempat dudukan banyak sisah sisah minyak.  

 

20. Bobok Lantai /Penghacuran Lantai Untuk Pondasi Dudukan 

Compresor (Rabu 04 Agustus 2021) 

Pada hari rabu kegiatan yang di lakukan ialah penghancuran lantai atau 

bobok lantai untuk dudukan compresor.Mengukur berapa lebar dudukan yang 

akan di gunakan untuk dudukan compresor.Karena akan di chor makaharus di 

bobok agar semen dapat menempel kuat. 

 

21. Bobok Lantai /Penghacuran Lantai Untuk Pondasi Dudukan 

Compresor (Kamis 05 Agustus 2021) 

Pada hari rabu kegiatan yang di lakukan ialah penghancuran lantai atau 

bobok lantai untuk dudukan compresor.Mengukur berapa lebar dudukan yang 

akan di gunakan untuk dudukan compresor.Karena akan di chor makaharus di 

bobok agar semen dapat menempel kuat. 

 

22. Pengelasan Pipa Steam Yang Bocor ( Jum’at 06 Agustus 2021) 

Pada hari jum’at kegiatan yang di lakukan  pengelasan pipa steam yang 

bocor.Agar tidak bocor pipa steam harus di las agar uap steam yang mengalir 

tidak bocor dan minyak tidak masuk kedalam pipapa steam. Jika pipa steam 

kedapatan minyak akan merusak air karena boiler memanfaatkan air dari hasil 

steam untuk di gunakan lagi.Alat yang digunakan dalam perbaikan pipa steam 

ialah mesin las,elekrtoda dan perlengngkapan las lainnya. 
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3.1.5 Agenda Kegiatan Minggu Ke 6 ( Enam  ) (09 Agustus s/d 13 Agustus 

2021) 

23. Pemasangan Mikser Dan Pembongkaran Mikser  (Senin 09 Agustus 

2021) 

Pada hari senin pagi kegiatan yang kami lakukan ialah pemasangan mikser 

yang berfungsi untuk mengaduk minyak dalam tangki agar saat pemanasan tidak 

terjadi penggumpalan.Kerusakan mikser karena terbakarnya dinamo,atau 

gulungan tembaga yang terbakar. Maka dari itu kami melakukan perbaikan di 

bengkel dinamo.Alat yang di butuhkan saat pembongkaran mikser ialah kunci 

12,kunci 14 dan kunci 19.Lepaskan baut 12,berikutnya lepas penitup tembaga 

menggunakan kunci 14.dan selanjutnya buka dudukan mikser menggunakan 

kunci. 19. 

 

24. Mengenal System Kerja dan Control Boiler (Selasa 10 Agustus 

2021) 

Pada hari selasa pagi kegiatan yang kami lakukan ialah melihat cara 

mengoprasikan boiler dengan  tahapan tertentu sesuai dengan panduan yang 

ada.Bertujuan untuk mengenal bagaimana system kerja dan pengoprasian boiler 

yang ada di PT SAN.Cara pengoprasianya,yang pertama adalah dengan 

memasukkan cangkakang atau bahan bakar. Hidupkan ID Fan dan FD Fan jika 

cangkang sudah terbakar.tinggal pengecekan lain kesetabilan api dan masuknya 

bahan bakar. 

 

25. Libur 1 Muharam (Rabu 11 Agustus 2021) 

 

26. Pengelasan Pipa Steam (Kamis 12 Agustus 2021) 

Pada hari Kamis melakukan pengelasan pipa steam yang bocor pada tangki 

no 04. Tujuanya? Agar pipa steam dapat beroprasi kembali dan tidak bocor lagi 

pada pipa tersebut.. Kenapa? Agar tidak terjadinya kebocoran pada pipa steam 

tersebut maka di lakukakan pengelasan pada pipa steam.cara kerja pengelasan 

pipa steam agar dapat mempersiapakan alat-alat yang di butuhkan.Seperti Safety  
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untuk keamanan, dan mesin las, pompa air, adaptor. kawat las (Elektroda) yang di 

gunakan ialah RB-26 dan LB-26 ukuran lebar pipa steam 2 Cm. 

27. Merancang Dan Pengelasan Besi Beto  (Jum’at 13  Agustus 2021) 

Pada hari jum’at kegiatan kami adalah merancang besi beton dengan 

menggunakan las.Gunanya besi beton untuk coran agar lebih kokoh.Besi beton 

yang di gunakan berukuran 12 mm,yang di potong sesuai dengan ukuran 

tertentu.Alat yang di gunakan mesin las,eletroda RB 26 dan LB 26. 

 

3.1.6 Agenda Kegiatan Minggu Ke 7 ( Tujuh  ) (16 Agustus s/d 20 Agustus 

2021) 

28. Merakit mall dan mengelas kerangka mall  ( Senin 16  Agustus 2021 

) 

Pada hari senin pagi kegiatan yang kami lakukan ialah membuat desaind 

atau merakit dan mengelas sebuah kerangka  untuk tempat pengecoran yang di 

gunakan untuk kedudukan Compressor. Bertujuan untuk penambahan pengecoran 

agar pengecoran tersebut kokoh dalam jangka panjang. bagaimana system kerja 

siapkan alat-alat yang di gunakan seperti, safety, mesin las, elektroda RB-26.palau 

di gunkan untuk memukul besi tersebut. 

 

29. Hari kemerdekaan Republic Indonesia  ( Selasa 17  Agustus 2021 ) 

 

30. Pemasangan Mall  ( Rabu 18  Agustus 2021 ) 

Pada hari Rabu kegiatan kami adalah pemasangan mall yang di gunakan  

untuk penguatan pengecoran agar bertahan lama atau kokoh hasil coran tersebut. 

Bertujuan untuk di gunakan pembuatan kedudukan Compressor.syestem kerjanya 

memakai safety, pasir,batu dan semen di aduk menjadi satu dan lakukan 

pengecoran. 

 

31. Pengelasan Pipa Steam (Kamis 19 Agustus 2021) 

Pada hari Kamis melakukan pengelasan pipa steam yang bocor pada tangki 

no 04. Tujuanya? Agar pipa steam dapat beroprasi kembali dan tidak bocor lagi 
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pada pipa tersebut.. Kenapa? Agar tidak terjadinya kebocoran pada pipa steam 

tersebut maka di lakukakan pengelasan pada pipa steam.cara kerja pengelasan 

pipa steam agar dapat mempersiapakan alat-alat yang di butuhkan.Seperti Safety  

untuk keamanan, dan mesin las, pompa air, adaptor. kawat las (Elektroda) yang di 

gunakan ialah RB-26 dan LB-26 ukuran lebar pipa steam 2 Cm. 

 

32. Mengaduk semen  (Jum’at 20  Agustus 2021) 

Pada hari jum’at kegiatan kami adalah Mengaduk semen dan melakukan 

pengecoran untuk tempat duduk Compressor tersebut, bertujuan untuk menagan 

beban Compresor tersebut, syestem kerjanya memakai safety, pasir,batu dan 

semen di aduk menjadi satu dan lakukan pengecoran 

3.1.7 Agenda Kegiatan Minggu Ke 8 ( Delapan  ) (23 Agustus s/d 27 Agustus 

2021) 

 

33. Membongkar papan mall  ( Senin 23  Agustus 2021 ) 

Pada hari senin pagi kegiatan yang kami lakukan ialah melakukan 

pembongkaran papan bekas hasil pengecoran tersebut.bertujuan agar hasil 

pengecoran terlihat bersih.syetem kerjanya menyediakan palu dan lingkis dan 

artico/gerobak sorong 

 

34. Melakukan penggantian valve  ( Selasa 24  Agustus 2021 ) 

Pada hari selasa pagi kegiatan yang kami lakukan ialah melakukan  

pengecekan valve yang bocor dan harus di tangani dengan mengganti valve. 

Bertujuan agar valve yang bocor tersebut bisa beroprasi kembali dengan lancar. 

Syetem kerjanya. Memakai safety, dan mengganti valve, buka valve dengan 

menggunakan kunci 24 dan 28 dan juga paking agar tidak ada kebocoran dari 

pengunci bautnya. 

 

35. Bersih-Bersih Bengkel  ( Rabu 25  Agustus 2021 ) 

Pada hari Rabu kegiatan kami adalah membersihkan bengkerl, bertujuan 

agar telihat bersih, syetem kerjanya menyapu dengan sapu lantai. 
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36. Pengelasan Kenopi Pakiran Mobil (Kamis 26 Agustus 2021) 

Pada hari Kamis melakukan pengelasan Kenopi pakiran pelindung pakiran 

sebuah mobil. bertujuanya Agar mobil yang ada di pakiran tersebut tidak ke 

panasan .cara kerja pengelasan Knopi agar dapat mempersiapakan alat-alat yang 

di butuhkan.Seperti Safety  untuk keamanan, dan mesin las, kawat las (Elektroda) 

yang di gunakan ialah RB-26 dan LB-26. 

37. Pengelasan Knopi Pakiran Mobil  (Jum’at 27  Agustus 2021) 

Pada hari Kamis melakukan pengelasan Kenopi pakiran pelindung pakiran 

sebuah mobil. bertujuanya Agar mobil yang ada di pakiran tersebut tidak ke 

panasan .cara kerja pengelasan Knopi agar dapat mempersiapakan alat-alat yang 

di butuhkan.Seperti Safety  untuk keamanan, dan mesin las, kawat las (Elektroda) 

yang di gunakan ialah RB-26 dan LB-26. 

 

3.1.8 Agenda Kegiatan Minggu Ke 9 ( Sembilan  ) (30 Agustus s/d 31 Agustus 

2021) 

38. Pengecatan Kerangka Knopi  ( Senin 30  Agustus 2021 ) 

Pada hari senin pagi kegiatan yang kami lakukan ialah pengecatan sebuah 

kerangka knopi yang sudah siap di las. Berjuan agar tidak ada menimbukan krosi. 

bagaimana system kerja siapkan alat-alat yang di gunakan seperti, safety, cat 

minyak,kuas dan Tiner. 

 

39. Pemasangan Mikser atau motor dinamo (Selasa 31 Agustus 2021) 

Pada hari selasa pagi kegiatan yang kami lakukan ialah pemasangan mikser 

yang berfungsi untuk mengaduk minyak dalam tangki agar saat pemanasan tidak 

terjadi penggumpalan.Kerusakan mikser karena terbakarnya dinamo,atau 

gulungan tembaga yang terbakar. Maka dari itu kami melakukan perbaikan di 

bengkel dinamo.Alat yang di butuhkan saat pembongkaran mikser ialah kunci 

12,kunci 14 dan kunci 19.Lepaskan baut 12,berikutnya lepas penitup tembaga 

menggunakan kunci 14.dan selanjutnya buka dudukan mikser menggunakan kunci 

19. 
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3.2 Target yang diharapkan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di lapangan yang terhitung 

sejak 05 juli 2021-31 Agustus 2021 ,terdapat beberapa target yang yang ingin 

dicapai, antaranya: 

1. Memahami dunia kerja di bidang Teknik mesin 

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan 

pemanfaatan ilmu Teknik mesin di perusahaan 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan di 

tempat Kerja Peraktek (KP)   

4. Memahami setiap pekerjkanan  yang di laksanakan Bersama 

pembimbing lapangan 

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara professional. 

6. Dapat menerapkan ilmu yang berkaitan dengan perawatan dan 

perbaikan. 

 

3.3  Perangkat yang digunakan 

1. Alat pengaman (safety) 

2. Kunci ring ukuran 24 dan 28  

3. Kunci inggeris  

4. Martil / Palu; 

5. Valve 

6. Pipa 

7. Sikat kawat 

8. paking 

9. Godam 

10. Kuas 

11. Cat minyak 

 

3.4 Data-Data Yang Diperlukan 

Adapun data-data yang penulis perlukan dalam penulisan laporan ini yaitu : 

1. Data sejarah singkat perusahaan 

2. Data struktur organisasi perusahaan 
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3. Data kegiatan harian maintenance 

4. Data hasil perbaikan alat 

 

3.5 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen-Dokumen yang dihasilkan dari kerja praktek di PT Serana Agro 

Nusantara- Dumai yaitu : 

1. Buku catatan dari supervisor lapangan. 

2. Surat keterangan dari perusahaan. 

3. Sertifikat hasil kp dari perusahaan. 

 

3.4  Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas praktek ini yaitu: 

1. Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan 

2. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi Bahasa,tata tulis,paragraph,dan lampiran yang diperlukan dalam 

pembuatanya 

3. Terbatasya waktu kerja praktek  sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 

 

3.7  Hal yang dianggap perlu 

1. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik 

2. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

BAB IV 

PERAWATAN DAN PERBAIKAN  GATE VALVE  

PT SARANA AGRO NUSANTARA-UNIT DUMAI (BUMN) 

 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1 Latar Belakang 

Perawatan mencakup semua kegiatan yang merawat fasilitas dan peralatan 

untuk bekerja baik hingga sistem dapat melakukan kerjanya sebagaimana yang 

diinginkan. Perawatan juga dapat disebut sebagai sistem manajemen aset yang 

menjaga kondisi peralatan atau mesin dalam kondisi kerja optimal.  

 Definisi dari perawatan adalah mencoba menghilangkan penyebabpenyebab 

suatu kerusakan yang ada pada peralatan. Sedangkan definisi dari perbaikan 

adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada peralatan.  

 Mengapa ada kebutuhan untuk suatu bagian perawatan dan perbaikan? 

Perawatan dan perbaikan diperlukan dikarenakan dalam suatu proses produksi 

perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak dibidang 

jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk menjaga 

mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan pendukung di 

perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan perbaikan.  

 Mengapa di butuhkan perawatan dan perbaikan pada valve? Pada seuatu 

perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tak jarang banyak terlihat 

berbagai macam valve pada setiap instalasi perpipaannya. Karena valve paling 

banyak diandalkan untuk mengatur besar kecilnya flow, rendah tingginya level, 

maupun rendah tingginya suhu dan tekanan. Oleh karena itu, perawatan dan 

perbaikan pada valve itu sendiri sangat dibutuhkan. sehingga aliran fluida pada 

instalasi tersebut dapat mengalir dengan lancar agar tidak mempengaruhi terhadap 

hasil produksi perusahaan itu sendiri. 

 

4.1.2 Tujuan 

a. Memperpanjang masa pakai peralatan Gate Valve 

b. Untuk memperlancarkan pengoprasian pada Gate Valve 

c. Menjamin keselamatan kerja  
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d. Untuk menjamin kesiapan alat bila sewaktu-waktu diperlukan  

 

4.1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

 a. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan berat,  

b. Mempertahankan agar peralatan/mesin selalu dalam keadaan baik setiap 

saat dan dalam kondisi apapun,  

c. Untuk memperkecil kerusakan yang akan terjadi dan meringankan 

beban kerja dari suatu pekerjaan,  

d. Mengelola biaya anggaran perawatan yang tersedia (dipergunakan 

sesuai kebutuhan yang direncanakan). 

 

4.2 Teori Dasar 

4.2.1 Pengertian Valve 

VALVE atau juga disebut katup adalah sebuah alat untuk mengatur aliran 

suatu fluida dengan menutup, membuka atau menghambat sebagian dari jalannya 

aliran. Contoh yang mudah adalah keran air.  

Valve atau biasa juga disebut dengan kerangan, sangat berperan penting 

dalam sistem pipa di suatu pabrik, cargo pump dan lain-lain guna menjaga 

kestabilan proses operasional, valve bertugas mengatur aliran (fluida) dalam suatu 

proses pembongkaran dan pemuatan cargo. Secara tidak langsung, maka valve 

dapat diandalkan untuk mengatur besar kecil nya flow, rendah tingginya level, 

rendah tingginya temperatur ataupun tekanan  

Ketika valve telah dipasang dalam suatu rangkaian pipa. Pada saat valve di 

buka, fluida mulai mengalir, dan ketika valve ditutup maka fluida pun berhenti 

mengalir. Valve seperti ini bertugas untuk menutup penuh (fully closed) ataupun 

membuka penuh (fully opened) suatu aliran. Karena tugasnya hanya untuk 

membuka atau menutup maka valve sejenis ini dinamakan dengan ON/OFF 

valves atau Isolation valve.  

Selain untuk membuka dan menutup atau fully opened dan fully closed, ada 

juga valve yang berfungsi untuk mengatur (regulate) aliran (fluida). Valve sejenis 

ini sering disebut sebagai Throttling valve.  
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Ada juga valve yang tugas nya mengatur agar aliran berjalan ke satu arah saja 

ataupun agar tidak terjadi reversed flow atau backflow. valve seperti ini disebut 

check valve atau one way valve.   

Beberapa valve ada juga yang dirancang untuk melepaskan (release) 

kelebihan pressure untuk menjaga keamanan alat ataupun operator. Valve yang 

berfungsi untuk melepaskan kelebihan pressure ini sering disebut sebagai pressure 

relieve valve ataupun pressure safety valve (kedua jenis valve ini mempunyai 

fungsi yang sama tetapi prinsip kerjanya berbeda).  

4.2.2   Bagian-bagian Utama Pada Valve  

 Pada dasarnya, valve mempunyai bagian-bagian dasar yang sama. Seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini. Bagian-bagian utama valve adalah: body, seat, 

disc, bonnet, gland, packing, stem dan handwheel.  

 

 

Gambar 4.3. Bgian-Bagian Gete  Valve 

 

a. Seat dan Disc  

  Seat adalah bagian pada valve yang mantap/diam. Disc adalah bagian yang 

bergerak, bertugas sebagai pengontrol aliran. Disc akan bergerak keatas sehingga 

memberikan ruang lebih banyak agar fluida dapat 

mengalir, bergerak kebawah jika akan menutup dan menekan seat dengan 

rapat. Banyak valve yang berbeda namanya karena perbedaan disc dan seat ini. 

Seperti Ball Valve, Plug Valve, Needle Valve.  
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b. Stem dan Handwheel   

Jika kita telusuri bagian valve dari bawah keatas setelah seat, disc lalu stem 

dan handwheel yang semuanya tergabung jadi satu. Stem berbentuk batang yang 

sebagian berulir sebagian tidak. Handwheel digunakan oleh operator untuk 

memutar stem, sehingga dapat menggerakkan disc keatas dan kebawah. Khusus 

saat pengoperasian Handwheel, jika diputar searah jarum jam maka valve akan 

menutup, sebaliknya jika diputar berlawanan jarum jam maka valve akan 

membuka. Namun, ketika hendak menutup valve, hendaknya jangan memaksa 

putaran handwell terlalu keras dan kencang, karena akan menyebabkan kerusakan 

pada disc dan seat hingga masa pakai valve menjadi lebih cepat.  

c. Bonnet dan Packing  

Bonnet memberikan ruangan bagi disc untuk bergerak keatas saat valve 

dalam posisi membuka. Sedangkan packing, berfungsi sebagai material isolasi 

agar tak ada kebocoran fluida melalui stem.  

d. Gland dan Gland Nut  

Berfungsi untuk mengencangkan posisi packing terhadap stem. Jika ada 

kebocoran fluida melalui bagian ini maka dapat diantisipasi dengan 

mengencangkan Gland Nut. Jika tidak bisa juga, maka valve kemungkinan besar 

harus diganti.  

4.2.3 Klasifikasi Valve Berdasarkan Kegunaan / Fungsinya  

A. Valve Buka / Tutup (Start / Stop Valve)  

Valve buka tutup juga dapat dibedakan berdasarkan pergerakan dan jenis 

katupnya, valve ini dapat di kelompokkan menjadi:  

1. Slinding valve (valve yang mempunyai katup yang berbentuk datar dan 

memotong aliran). Slinding valve digunakan untuk membuka  

dan menutup aliran dan pengatur debit dengan akurasi yang rendah. Contoh 

valve jenis ini adalah:   

 

a. Gate valve;  

  Gate Valve adalah valve yang paling sering dipakai pada sistem 

perpipaan. Fungsinya untukmembuka dan menutup aliran (on-off), tetapi 

tidak untuk mengatur besar kecil aliran (throttling).Kelebihan Gate Valve, 
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 minimnya halangan/ resistan saat valve ini dibuka penuh, sehingga aliran 

bisamaksimal.Gate Valve mengontrol aliran melalui badan valve yang 

berbentuk pipa, dengan sebuahlempengan atau baji vertikal (lihat gambar 

dibawah ini) yang bisa bergeser naik turun saat handel valve diputar. Valve 

ini didesain untuk posisi terbuka penuh, atau tertutup penuh. Jika valve 

inidalam keadaan setengah terbuka, maka akan menyebabkan pengikisan 

pada badan valve, danturbulensi aliran zat bisa menyebabkan getaran pada 

baji valve sehingga menghasilkan suaragemeretak 

 

Gambar.4.4. Gate valve 

b. Globe valve   

  Globe Valve biasanya digunakan pada situasi dimana pengaturan besar 

kecil aliran (throttling)diperlukan. Dengan mudah memutar handel valve, 

besarnya aliran zat yang melewati valve bisadiatur.Dudukan valve yang 

sejajar dengan aliran, membuat globe valve efisien ketika mengatur 

besarkecilnya aliran dengan minimum erosi piringan dan dudukan. Namun 

demikian tahanan didalamvalve cukup besar.Desain Globe Valve yang 

sedemikian rupa, memaksa adanya perubahan arah aliranzat didalam valve, 

sehingga tekanan menurun drastis dan menyebabkan turbulensi di dalam 

valve itusendiri. Dengan demikian, Globe Valve tidak disarankan diinstal 

pada sistem yang menghindaripenurunan tekanan, dan sistem yang 

menghindari tahanan pada aliran 
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Gambar.4.5. Globe valve 

c. Angle valve; 

  Sama seperti globe valve, angle valve juga digunakan pada situasi dimana 

pengaturan besarkecil aliran diperlukan (throttling). Namun angle valve di 

buat dengan sudut 90°, hal ini untukmengurangi pemakaian elbow 90° dan 

fitting tambahan. 

 

 

Gambar.4.6. Angle valve 

d. Ball valve; 

Ball Valve adalah alternatif murah dari jenis valve-valve yang lain. Ball 

valve menggunakanbola logam yang tengahnya ada lubang tembus, diapit 

oleh dudukan valve untuk mengontrol aliran.Sering dipakai pada proses 

hydrocarbon, ball valve mampu mengatur besar kecil aliran gas dan 

uapterutama untuk tekanan rendah. Valve ini dapat dengan cepat ditutup dan 
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cukup kedap untukmenahanfluida/ zat cair. Ball valve tidak menggunakan 

handwheel, tetapi menggunakan ankle untukmembuka  atau menutup valve 

dengan sudut 90°. Disainnya yang simpel, meminimalkan turunnyatekanan 

pada saat valve dibuka penuh.lihat gambar di bawah ini.. 

 

Gambar.4.7. Ball valve 

e. Butterfly valve; 

Butterfly Valve memiliki bentuk yang unik jika dibandingkan dengan 

valve-valve yang lain.Butterfly menggunakan plat bundar atau wafer yang 

dioperasikan dengan ankel untuk posisimembukapenuh atau menutup penuh 

dengan sudut 90°. Wafer ini tetap berada ditengah aliran, dandihubungkan 

ke ankel melalui shaft. Saat valve dalam keadaan tertutup, wafer tersebut 

tegak lurusdengan arah aliran, sehingga aliran terbendung, dan saat valve 

terbuka wafer sejajar/ segaris denganaliran, sehingga zat dapat mengalir  

melalui valve 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.8. Butterfly valve 

f. Chek valve; 

Check Valve memiliki perbedaan yang signifikan dari Gate Valve dan 

Globe Valve. Valve ini didisain untuk mencegah aliran balik. Ada beberapa 
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jenis check valve, tapi ada 2 jenis yang palingumum yaitu Swing Check dan 

Lift Check. Swing Check Valve biasanya dipasangkan dengan GateValve, 

sedangkan Lift Check Valve oleh beberapa pabrikan digunakan untuk 

menggantikan fungsi BallValve sebagai Ball Check Valve. Check Valve 

tidak menggunakan handel untuk mengatur aliran, tapimenggunakan 

gravitasi dan tekanan dari aliran fluida itu sendiri. Karena fungsinya yang 

dapatmencegah aliran balik (backflow) Check Valve sering digunakan 

sebagai pengaman dari sebuahequipment dalam sistem perpipaan. lihat 

gambar di bawah in kalau type pencegah aliran juga, tpada handle nya, 

namanya itu SDNR valve, 

 

 

Gambar.4.9. Chek valve 

 

g. Relieve valve; 

  Relief valve memiliki fungsi yang sangat berbeda dari valve-valve yang 

lain. Valve ini didisainkhusus untuk melepas tekanan berlebih yang ada di 

equipment dan sistem perpipaan. Untukmencegahkerusakan pada 

equipment, dan lebih penting lagi cedera pada pekerja, relief valve dapat 

melepaskenaikan tekanan sebelum menjadi lebih ekstrim.Relief valve 

menggunakan pegas baja (lihat gambar di bawah ini), yang secara otomatis 

akanterbuka jika tekanan mencapai level yang tidak aman. Level tekanan 

pada valve ini bisa diatur,sehingga bisa ditentukan pada level 

tekanan berapa valve ini akan terbuka. Ketika tekanan kembalinormal, relief 

valve secara otomatis akan tertutup kembali 
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Gambar.4.10. Relieve valve 

  

4.2.4 Fungsi  Gate Valve 

Dalam banyak hal jenis valve ini didesain dan difungsikan untuk 

membuka dan menutup aliran dengan cara tertutup rapat dan terbuka penuh 

sehingga valve ini tidak cocok untuk mengatur debit aliran karena kurang akurat 

dalam hal mengontrol jumlah aliran. Gate valve dalam posisi tertutup sebagian 

dapat meningkatkan tekanan dalam suatu system dan memungkinkan 

mengakibatkan getaran tak terduga dalam cairan. 

 

4.2.5. Klasifikasi Gate Valve 

Berdasarkan fungsinya, maka gate valve dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian yaitu : 

1.  Membuka dan menutup aliran fluida (gate valve) 

2.  Mengatur aliran fluida (globe valve) 

3.  Mencegah aliran balik (check valve) 

Ada tiga pariasi pemutaran katup pintu yang bekerja cepat dan katup – 

katup tersebut mempunyai kegunaan khusus yaitu : 

1. Katu kupu-kupu (butterfly valve),bentuknya tipis,ringan dan dipakai 

untuk air; 

2.  Ball valve, digunakan untuk gas; 

3.  Plug valve,digunakan untuk minyak dan pelumas kental 

Katup – katup yang paling kecil mengalami kerugian gesekan jika katup 

dibuka penuh adalah gate valve. 
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4.2.6 Kelebihanan dan kekurangan  

a. Keuntungan menggunakan Gate Valve : 

 Low pressure drop waktu buka penuh 

 Amat ketat dan cukup bagus waktu penutupan penuh 

 Bebas kontaminasi 

 Sebagai Gerbang penutupan penuh, sehingga tidak ada tekanan lagi. 

Cocok apabila akan melakukan service / perbaikan pada pipa 

b. Kerugian menggunakan Gate Valve : 

 Tidak cocok di pakai untuk separuh buka, karena akan menimbulkan 

turbulensi sehingga bisa mengakibatkan erosi dan perubahan posisi gate 

pada dudukan 

 Untuk membuka dan menutup valve perlu waktu yang panjang dan 

memerlukan torsi / torque yang tinggi 

 Untuk ukuran 10 “ keatas tidak cocok dipakai untuk steam 

 

4.2.7. Pengertian Umum Perawatan  

Perawatan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertahankan 

kondisi peralatan agar tetap dalam kondisi baik, dengan demikian diharapkan 

menghasilkan suatu output sesuai dengan standart yang ditetapkan. Menurut 

Dhillon (1985), Perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang 

dilakukan untuk menjaga suatu barang, atau memperbaiki suatu kondisi yang bisa 

diterima. Sedangkan menurut British Standard Institute (BS 3811,1974). 

Perawatan adalah kombinasi dari beberapa tindakan yang ditujukan untuk 

mempertahankan kinerja fasilitas atau mesin.  

 Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perawatan mempunyai 

kaitan yang erat dengan tindakan pencegahan dan pembaharuan. Dalam 

perawatan, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain :  

1)  Pemeriksaan, yaitu tindakan yang ditujukan terhadap sistem untuk 

mengetahui apakah sistem masih berada dalam keadaan yang memenuhi 

persyaratan yang diinginkan.  

2)  Penggantian Komponen, yaitu tindakan penggantian komponen sistem 

yang sudah tidak berfungsi dimana tindakan penggantian 
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komponen sistem dilakukan dapat bersifat terencana dan tidak terencana.   

3)  Repair dan overhaul, yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat serta 

melakukan perbaikan dimana dilakukan set-up ulang.  

4)  Penggantian sistem, yaitu tindakan yang diambil apabila 

tindakantindakan yang lain sudah tidak memungkinkan lagi.  

  

4.2.8. Jenis-jenis Perawatan  

Aktivitas pemeliharaan suatu fasilitas atau mesin produksi yang dilakukan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu :  

1)  Perawatan Tidak Terencana (Unplanned Maintenance)  

perawatan ini disebut juga perawatan darurat (breakdown maintenance 

atau emergency maintenance) yang didefinisikan sebagai perawatan yang 

perlu dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang fatal seperti : 

kerusakan besar pada peralatan, hilangnya produksi dan keselamatan 

kerja.  

2)  Perawatan Terencana (Planned Maintenance)  

Merupakan kegiatan perawatan yang mengacu pada rencana yang telah 

disusun dan dilaksanakan serta didokumentasikan. Perawatan ini terbagi 

2 yaitu :  

a)  Perawatan Pencegahan (Preventive)  

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan untuk mencegah timbulnya 

kerusakan-kerusakan tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan 

yang menyebabkan fasilitas produksi 

mengalami kerusakan pada waktu proses produksi dan mencegah 

menurunnya fungsi peralatan dan fasilitas. Perawatan ini dibagi 2 yaitu :  

● Perawatan rutin, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara rutin setiap hari yaitu dengan pembersihan peralatan, 

pelumasan, pengecekan oli, pengecekan bahan bakar.  

●  Perawatan periodik, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 

secara periodik atau jangka waktu tertentu seperti memeriksa 

komponen-komponen peralatan.  

3)  Perawatan Perbaikan (Correc tive Maintenance)  
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Kegiatan perawatan yang sudah direncanakan berupa penggantian 

komponen yang sudah tidak berfungsi. Perawatan perbaikan dapat berupa 

perbaikan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan seperti 

penggantian komponen secara serentak juga overhaul (perbaikan 

menyeluruh) terencana.  

4)  Prosedur dalam pelaksanaan perawatan  

Dalam setiap kegiatan tidak dapat terlepas dari prosedur atau langkah-

langkah untuk melakukan kegiatan tersebut. Langkahlangkah yang harus 

dilakukan dalam kegiatan perawatan antara lain :  

a) Inspeksi, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan secara berkala 

untuk semua peralatan yang dimiliki sesuai dengan rencana beserta 

kegiatan pengecekkan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan 

dan membuat laporan dari hasil pengecekkan tersebut. Adapun 

maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi peralatan 

yang dimiliki perusahaan, karena peralatan dalam kondisi baik akan 

memperlancar proses produksi. Laporan-laporan inspeksi berguna 

bagi bagian perawatan untuk mengadakan perbaikan yang tepat pada 

sasaran, selain itu berguna bagi pengambil keputusan untuk 

memutuskan antara mengganti atau memperbaiki mesin atau peralatan 

yang rusak.  

b) Kegiatan Teknik, kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan peralatan 

baru, dan pengembangan peralatan atau komponen peralatan yang 

baru diganti, serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan 

pengembangannya. Dalam kegiatan ini diperlukan kemampuan untuk 

melakukan perubahan maupun perbaikan bagi kemajuan peralatan 

pabrik tersebut.  

c) Kegiatan Produksi, merupakan kegiatan perawatan yang sebenarnya, 

yaitu memperbaiki mesin dan peralatan. Melaksanakan kegiatan yang 

disarankan dalam kegiatan inspeksi dan teknik. Adapun maksud dari 

kegiatan ini adalah agar kegiatan proses produksi dapat berjalan 

dengan lancar kembali, diperlukan suatu usaha perbaikan segera jika 

terdapat kerusakan pada peralatan.  
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d) Pekerjaan Administrasi, merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan 

biaya pengeluaran untuk kegiatan perawatan, kebutuhan komponen, 

laporan kegiatan yang telah dikerjakan, waktu inspeksi dan perbaikan, 

lamanya perbaikan dilakukan dan jumlah komponen yang tersedia 

dibagian perawatan. Jadi dalam kegiatan pencatatan ini termasuk 

penyusunan perencanaan dan jadwal yaitu rencana waktu suatu mesin 

harus diperiksa, diservis dan direparasi.  

e) Perawatan Bangunan, merupakan kegiatan untuk menjaga agar 

bangunan tetap terpelihara 

 

4.2.9.  Prinsip Kerja Gate Valve 

Prisip   kerja gate  valve  sangat   sederhana  Pada  gate   valve   terdapat   

rodapemutar, jika roda ini  diputar  maka  tangkai   tingkap   akan  ikut   berputar. 

Selanjutnyasambungan tangkai tingkap dengan disk yang berupa ulir akan 

menyebabkan disk bergerak naik atau turun. Jika disk bergerak naik maka gate 

valve akan terbuka dan fluida dapat mengalir, sebaliknya jika disk bergerak turun 

maka gate valve akan tertutup dan fluida tidak dapat mengalir. 
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4.3 Metodologi 

4.3.1 Flowchart 

 

Mulai 

 

Identifikasi Masalah 

 

Perbaikan dan Perawatan 

 

Pengujian 

 

Analisa Hasil Perbaikan  

 

Kesimpulan  

 

Selesai 

 

4.2.2. Identifikasi Masalah 

a. Valve leak (Bocor/Kendor)  

Jika valve tidak bekerja dengan baik maka kemungkinan besar terjadi leak. 

Bagian yang paling sering terjadi leak pada body dan packing gland yang bocor. 

Kurusakan yang di sebabkan karna adanya gesekkan pada pipa sehingga gate 

valve mengalami leak dan kebocoran dan juga biasa terjadi di daerah sambungan 

body dan bonnet, daerah body, dan disekitar flange.  

Hal ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan pada Gate Valve 

 

 

 

 

 

 iya 
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Gambar.4.11 Valve Leak 

 

b. Kerusakan Fisik  

Valve yang tidak bekerja dengan baik kemungkinan juga disebabkan karena 

adanya kerusakan fisik pada valve itu sendiri, oleh karena itu pemeriksaan fisik 

sangat penting untuk dilakukan lebih dahulu sebelum adanya perlakuan yang lebih 

jauh.  

 

Gambar.4.12 Kerusakan Fisik 

  

4.3.3  Perbaikan dan Perawatan 

4.3.4  Alat dan Bahan 

a. Alat  

1. Kunci pas diameter 24; dan 28 

2. Kunci inggris 

3. Martil / Palu; 

4. Sikat Baja 

5. Godam 

6. Safety 

7. sekrap 

8. Kuas 

b.  Bahan 

1. Gate Valve 

2. cat minyak 
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4.3.5. Langkah-Langkah  pembongkaran Gate Valve 

1. Melakukan persiapan alat dan bahan. 

2. Melakukan pengecekan pada Gate Valve yang mengalami leak dan 

kebocoran  

3. Membuka pengikat atau mur yang mengikat antara Gland Flange, dari 

cangkang penutup, dengan menggunakan kunci ring dengan ukuran 

kunci 24, dengan baut pengikat yang berjumlah dua buah; 

 

Gambar,4.13. membuka Pengikat atau mur antar gland flange 

4. Buka penutup cangkang dengan menggunakan kunci 24 dengan jumlah 

mur sebanyak 6 buah dan 16 buah  

 

Gambar,4.14. Membuka penutup cangkang 

5.  Angkat poros dengan penutup cangkang yang terbuat dari kunigan dan 

baja  untuk  memisahkan   poros   dari  cangkang dimana akan   

terpisah cangkang utama; 
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Gambar,4.15. Mengangkat poros 

6.  Pisahkan roda penggerak dengan poros dengan kunci 24 dan dan 

pisahkan Gland Flange, dengan poros katup dengan poros beserta 

Bushing   yang berada pada penutup cangkang dan diatas Gland Flange; 

 

Gambar,4.16. Pemisahan Roda Penggerak 

 

7. Setelah semua terpisah kemudian disusun pada meja agar mudah 

dianalisa dan digambar, 

8. Selsai di analisa lakukan pergantian alat yang sudah di analisa tersebut 

dengan kerusakan yang sudah di ketahui 

 

4,3.6  Langkah Pemasangan  (Kembali) Gate Valve 

1. Masukkan poros pada rumah cangkang kemudian tempelkan katup pada 

poros  dengan  mengunci  pada  poros  dengan  mengunci  pada  ulir  

yang terdapat pada poros dan katup; 

2.  Masukkanlah katup dengan penutup rumah katup dimana cara 

pemasukan disesuaikan     dengan   alat   yang   terdapat   didalam   

rumah   katup   dan pemasangan   penutup   katup   dimana   sebelum   
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pemasangan   poros   tadi bushing pertama sudah terpasang pada penutup 

rumah katup; 

3.  Pada pemasanganya poros sudah menyangkut sehingga apabila sewaktu 

pembukaan poros tetap yang bergerak adalah katup yang terdapat pada 

rumah katup; 

4.  Pasanglah gland flange pada poros untuk menetapkan posisi poros 

supaya tetap dengan penguncian sehingga poros tetap dimana pada glad 

flens sudah terdapat paking karet; 

5.  Pasanglah bushing kedua pada poros; 

6.  Pasanglah roda penggerak dengan menggunakan kunci 24. 

7. Gate Valve dapat di gunakan kembali untuk buka tutup aliran minyak 

8. Perbaikan selesai  

4.3.7. Pemeliharaan Gate Valve  

Untuk menjaga agar Gate valve dapat dipakai dalam jangka waktu yang 

lama maka perlu dilakukan pemeliharan/perawatan terhadap alat tersebut. Untuk 

bahan material:   

1. Kuningan : Valve dengan jenis bahan ini tidak boleh digunakan untuk 

temperatur diatas 450 ºF, apabila digunakan pada temperatur yang 

melebihi dari yang tersebut diatas maka valve tersebut akan mengalami 

kerusakan;  

2. Besi : Valve dengan jenis bahan ini juga tidak boleh digunakan untuk 

temperatur yang lebih besar dari 450 ºF;  

3. menggunakan minyak pelumas pada bagian Gate valve 

Hal ini ditujukan untuk memperlancar proses pemutaran pada valve.  

 

4.3.8 Lakukan Pengujian 

Pengujian ini dilakukan Dengan Menggunakan tekanan dari pompa 

Compressor Dengan Tekan Tinggi sehingga tidak ada minyak CPO yang keluar. 

Jika dari hasil pengujian tidak mengeluarkan minyak CPO. maka Gate Valve 

tersebut dapat di gunakan untuk beroprasi atau sebagai cadangan. 
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4.3.9.Analisa Hasil Perbaikan 

 Hasil dari perbaikan Gate Valve yang telah di lakukan hasil nya cukup 

baik. Gate Valve yang umumnya mengalami leak/kebocoran setelah di lakukan 

perbaikan tidak lagi mengalami leak/kebocoran. hasil perbaikan pun sangat bagus 

sehingga dapat di gunakan kembali.  

 

4,3.10. Pengecetan  

Setelah Gate Valve tesebut dinyatakan baik / bagus, keringkan bekas 

minyak test valve, lakukan pengecetan (gunakan cat minyak) untuk mencegah 

timbulnya karat pada valve. 

 

Gambar.4.17 Pengecatan 

 

4,3,11 Kesimpulan Hasil Perbaikan 

Kesimpulan dari perusahaan pada perawatan dan perbaikan yaitu: 

1. Dengan melakukan pengujian dan melakukan perawatan dan perbaikan agar 

mengetahuai penyebab terjadinya kebocoran pada Gate Valve 

2. Dapat mengetahui perawatan dan perbaikan pada Gate Valve 

3. Sangatlh perlu Melakukan Pengecekkan pada Gate Valve agar mengetahui 

ke adaan tersebut dan bisa beroprasi dengan stabil dan lancar. serta tidak 

terjadi kerusakkan atau masalah yang mengganggu melambatnnya aliran 

pada gate valve 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penulis yang di dapat dari kerja praktek adalah:  

1. PT Sarana Agro Nusantara(SAN)-Unit Dumai adalah sebuah perusahhan  

Negara yang bergerak di bidang. Menerima, menimbun dan memompakan 

minyak kelapa sawit dan turunannya  kedalam dan keluar tangki timbun 

dan memuat minyak kelapa sawit dan turunannya  ke kapal atau alat 

angkut lainnya 

2. Gate Valve merupakan alat untuk mengatur aliran suatu fluida dan ber 

bentuk cairan dan gas. pada system perpipaan pada umumnya di gunakan 

untuk membuka atau menutup aliran. 

3. Valve leak/bocor merupakan kerusakan pada valve yang harus diatasi 

karena menyebabkan aliran fluida melambat dan kebocoran pada valve 

dan perpipaan. Dan cara mengatasinya ialah melalukan perbaikan pada 

valve tersebut. 

4. Dengan melakukan kerja praktek industri mahasiswa banyak mendapatkan 

pengalaman kerja yang nanti nya akan menjadi bekal di dunia kerja 

sesunguhnya. 

5. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu dari tempat kerja praktek baik secara 

teori maupun praktek. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penulis ialah :  

1. Utamakan keselamatan kerja dengan meningkatkan disiplin diri dan 

disiplin kerja, lakukanlah pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. 

2. Sebelum mahasiswa melaksanakan tugas kerja  praktek, pembimbing 

diperusahaan harus menekankan mahasiswa untuk memakai alat safety 

supaya mengurangi tingkat kecelakan. 
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3. Ketidak seriusan dalam bekerja  seperti bercanda, menyebabkan hasil yang 

kurang maksimal bahkan kurang hati-hati dapat mengalami kecelakaan 

maka dalam kerja pengelasan harus serius dan tidak boleh  bercanda atau 

bergurau. 

4. Perencanaan kerja yang baik akan mempermudah dalam bekerja dan akan 

menghasilkan hasil yang baik pula. 

5. Gunakan peralatan yang sesuai agar hasil kerja menjadi lebih maksimal 

dan proses pengerjaan menjadi efisien. 

Perlu adanya kerja sama yang baik antar mahasiswa dan karyawan 

perusahaan bagian pengelasan sehingga pekerjaan cepat selesai dan memuaskan. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar.  Perbaikan valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Pengujian valve pada pipa 



 
 

 

Gambar.Memperlajari tentang boiler 

 

 

Gambar. melihat tata cara pengelasan yang baik 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Photo bersama Pekerja PT.(SAN) 

 

 

Gamabar.Bersama anak magang 
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