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BAB I

GAMBARAN UMUM PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan pt.tian tujuhpuluh utama  adalah sebuah  pabrik kelapa sawit

(pks) milik perseorangan yang didirikan pada tahun 2018 di balai jaya ,kabupaten

rokan hilir oleh edison napitupulu.

Pada tanggal 07 april 2018 merupakan momentum penting bagi

pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut,karena owner atau pemilik perusahaan

melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan pabrik kelapa sawit (pks)

pt tian tujuhpuluh utama yang berada di km 39 kepenghuluan pasir putih,

kecamatan balai jaya ,pada momentum penting tersebut  dihadiri sejumlah

petinggi pemerintah kabupaten rokan hilir (pemkab rohil). Diantaranya, plt bupati

rohil drs h jamiluddin dan ketua dprd nasrudin hasan didampingi wakil ketua dprd

suyadi sp, anggota dprd leonard situmorang, h abdullah dan joto bangun. Bahkan,

tampak hadir anggota dprd provinsi riau, siswaja muljadi alias aseng ub pada

kesempatan itu. Pembangunan pabrik  kelapa sawit ini memerlukan waktu selama

kurang lebih satu tahun .dan pada tahun 2019 pabrik tersebut sudah menerima

karyawan untuk melakukan proses produksi dan berjalanya perusahaan tersebut .

Pada 10 november 2019 pemilik atau owner pabrik kelapa sawit pt tian

tujuhpuluh utama meresmikan 2 rumah ibadah sekaligus yaitu gereja methodist

indonesia gloria resort dusun bakti distrik ix wilayah i dan mesjid nurul

ikhwan. Sebagai bukti tanda toleransi bagi karyawanya dan rumah ibadah

tersebut berada didalam perusahaan berdekatan dengan perumahan karyawan.



PT TIAN  TUJUHPULUH UTAMA

PMKS - BALAI  JAYA

Gambar 1. 1 Pt. Tian  Tujuhpuluh Utama
(Sumber :dokumentasi,2021)



1.2 Struktur organisasi PT. tian tujuhpuluh utama

Berdasarkan dari Struktur Organisasi PT tian tujuhpuluh utama,maka berikut ini

akan dijelaskan satu per satu dari  yang terlibat dalam operasional PT tian

tujuhpuluh utama sebagai berikut.

Gambar 1. 2 : struktur organisasi perusahaan PT. tian tujuhpuluh utama

MIIL  MANAGER

ASISTEN PROSES ASISTEN MAINTENENCE ASISTEN QC KEPALA ADMIN PENGAWAS SIPIL

MANDOR
PROSES

LOADING
RAMP

STELILIZER

PRESS

CLARIFIKASI

KERNEL

WTF

BOILER
WHELL

LOADER
ENGINE
ROOM

KIRANI
WORSKSHOP

MEKANIK

HELPER
MEKANIK

LISTRIK

WELDER

MEKANIK
LISTRIK

OPERATOR
BUBUT

MANDOR LABOR
MANDOR

WORSKSHOP

HELPER
MEKANIK

OIL MAN

ANALYST

OPERATOR
K.LIMBAH

DISPACTH

ANGGOTA
SORTASI

MANDOR
SORTASI

SAMPEL BOY

GUDANG

SECURITY

TIMBANGANGAN

KR.
PRODUKSI

SOPIR
POOL/DUMP

KR.UMUM

OFFICE GIRL

BHL



1.3 Ruang Lingkup Perusahaan

PT.tian tujuhpuluh utama adalah Perusahaan perseorangan pabrik Kelapa

sawit . kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil Tandan Buah Segar

(TBS) yang jika diolah akan menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) dan kernel.

Dewasa ini industri kelapa sawit di Indonesia sedang gencar

memaksimalkan olahan produk kelapa sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) dan

kernel termasuk di PT.tian tujuhpuluh utama untuk memenuhi permintaan global

yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan angka peningkatan 5 juta

ton/tahun.

Ada beberapa hal yang dilakukan PT.tian tujuhpuluh utama dalam

memaksimalkan proses produksi yaitu:

1. memelihara,dan meningkatkan mutu CPO dan kernel .

2. Mengatur,dan mengawasi berjalannya pengolahan Tbs(tanda buah segar)

secara maksimal.

3. Mengadakan suatu peraturan atau ketentuan untuk mencegah adanya

pemborosan alat dan bahan kerja.

4. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh

profibilitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh profibilitas yang

optimal



BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP)

2.1 Spesifikasi  Tugas Yang Dilaksanakan

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 05 juli 2021

sampai dengan tanggal 30 Agustua 2021 di PT. Tian tujuhpuluh utama kabupaten

rokan hilir.Selama pelaksanaan Keja Praktek (KP) ada beberapa pekerjaan dan

tugas yang dilakukan diantaranya:

1. Senin tangal 05 Juli 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Pengenalan ruang lingkup kerja departemen maintanence

c. Pemberitahuan tata tertib karyawan

d. Pengenalan distribution power di Stasiun Engine Room

Gambar 2.1 photo stasiun engine room
(Sumber:Dokumentasi,2021)

2. Selasa tanggal 06 Juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Pengenalan  panel  MCC(Main Control Center) Dan compressor di

St.Sterilizer



c. Merangkai  rangkaian simulasi floating switch (tanpa tombol/push
button)

Gambar 2.2 : photo panel mcc dan merangkai simulasi floating switch
Sumber:dokumentasi,2021

3. Rabu tanggal 07 Juli 2021 adapun  kegiatanya

a. Morning briefing

b. Repair wiremesh vibrating sludge di Stasiun Klarifikasi,

c. Pengenalan equipment ripple mill 1,2,3 di stasiun kernel

4. Kamis  tanggal 08 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Pengenalan equipment Stasiun Press.

c. Preventive maintenance eletromotor dan panel di stasiun press.

d. Pengenalan kompenen listrik di panel stasiun kolam limbah .

e. Merangkai  rangkaian  DOL(Direct on line) pada panel di workshop



Gambar 2. 3 :pengenalan kom
ponen listrik dipanel stasiun kolam limbah

(Sumber: Dokumentasi,2021)

5. Jumat tanggal 09 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. repair pilot lamp di Stasiun Press,

c. Preventive maintenance pada panel press dan digester

d. Rewinding electromotor yang satu phase (cating whell mesin)

Gambar 2. 4: Rewinding eletromotor 1 phasa
(Sumber:Dokumentasi,2021)

6. Saptu tanggal 10 Juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintanence elektromotor di stasiun kernel ,thressing dan

press

7. Senin tangal 12 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing



b. repair push button On dan push button Off di panel motor control

center Stasiun kolam  limbah

c. Chek pengontrolan starter pada panel motor control center di

LA(land application)

Gambar 2. 5: repair Push button on dan pushbutton Off
(Sumber: Dokumentasi,2021)

8. Selasa tanggal 13 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Preventive maintanence pada panel main switch board di stasiun

Engine Room

c. Preventive maintanence pada elektromotor di stasiun Kernel

9. Rabu tangal 14 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Merangkai  rangkaian Star Delta di workshop



Gambar 2. 6: merangkai rangkaian start delta
(Sumber:Dokumentasi,2021)

10. Kamis tangal 15 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Repair selenoid valve pada panel sandcyclone yang terbakar di St.

Klarifikasi

c. Rewinding elektromotor yang satu phase

Gambar 2. 7: Repair selenoid valve
(Sumber: Dokumentasi)

11. Jumat tanggal 16 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. pengenalan proses perebusan tandan buah segar (TBS) di St.

Sterilizer.

12. Saptu tanggal 17 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Preventive  maintanence elektromotor di stasiun kernel

13. Senin tanggal 19 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. install jalur kabel autofeeder di Stasiun Sterilizer

14. Selasa tanggal 20 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Libur hari Raya Idul Adha

15. Rabu tanggal 21 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing



b. Check panel recovery pump di stasiun  klarifikasi

16. Kamis tanggal 22 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance pada panel control sterilizer,elektromotor

power pack dan selenoid valve di stasiun sterilizer

17. Jumat tanggal 23 Juli 2021 adapun kegiatanya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor dispacth pump di stasiun

dispacth

18. Saptu tanggal 24 Juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance pada motor control center di stasiun

sterilizer

19. Minggu Tanggal 25 Juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. replace kapasitor bank yang terbakar di stasiun engine  room

20. Senin Tanggal 26 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor di stasiun limbah.

c. Repair kapasitor bank yang terbakar di workshop.

Gambar 2. 8 : repair kapasitor bank
(Sumber: Dokumentasi,2021)



21. Selasa Tanggal 27 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Install aerator pump kolam tujuh di stasiun kolam limbah

c. Repair contactor dan thermal overload relay di panel LA(land

application)

Gambar 2. 9: install aerator pump dan repair
contactor dan thermal overload relay

(Sumber: Dokumentasi,2021)

22. Rabu Tanggal 28 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. repair lampu sorot di stasiun sterilizer

Gambar 2.10 : repair lampu sorot
(Sumber: Dokumentasi,2021)



23. Kamis Tanggal 29 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance panel control di stasiun press

24. Jumat Tanggal 30 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Install rangkaian direct on line(DOL) di stasiun klarifikasi

c. Repair  bearing elektromotor di workshop

Gambar 2. 11 : install rangkaian direct on line dan repair bearing pada
elektromotor

(Sumber: Dokumentasi,2021)

25. Sabtu Tanggal 31 juli 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance selenoid valve di stasiun sterilizer

Gambar 2. 12 : Preventive maintenance selenoid valve
(Sumber: Dokumentasi,2021)

26. Senin Tanggal 02 Agutus 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Repair contactor dan thermal overload relay (TOR) yang terbakar di

stasiun press



27. Selasa Tanggal 03 Agutus 2021 adapun kegitannya

a. Morning briefing

b. Predictive maintenance gearbox di stasiun loading ramp dan di

stasiun sterilizer

28. Rabu Tanggal 04 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor  di stasiun loading ramp

29. Kamis Tanggal 05 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Pengenalan Simulasi interlock di stasiun thressing

30. Jumat Tanggal 06 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance pada panel motor control center (MCC) di

stasiun sterilizer

Gambar 2. 13 : Preventive maintanence pada panel mcc
(Sumber: Dokumentasi,2021)

31. Sabtu Tanggal 07 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Install kabel power untuk pipa HDPE (high  density polyethylene) di

kebun

32. Senin Tanggal 09 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing



b. Preventive maintenance pada panel  motor control centre(MCC) di

stasiun klarifikasi

33. Selasa Tanggal 10 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. pulling kabel  HDPE(high  density polyethylene)

34. Rabu Tanggal 11 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Libur Tahun baru hijriyah

35. Kamis Tanggal 12 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Connect pipa HDPE(high  density polyethylene)

Gambar 2. 14 : Connect Pipa HDPE
(Sumber: Dokumentasi,2021)

36. Jumat Tanggal 13 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Repair gerinda di workshop



Gambar 2. 15 Repair Gerinda
(Sumber: Dokumentasi,2021)

37. Saptu Tanggal 14 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. briefing Morning

b. Install jalur kabel floating switch delution tank di stasiun press

38. Senin Tanggal 16 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. LIBUR

39. Selasa Tanggal 17 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Upacara peringatan hari ulang tahun RI

b. Panita kegiatan HUT RI di PT tian tujuhpuluh utama

40. Rabu Tanggal 18 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor di stasiun kernel

41. Kamis Tanggal 19 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. repair elektromotor dry kernel transport fan yang terbakar di stasiun

kernel

42. Jumat Tanggal 20 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Install pipa HDPE (high  density polyethylene)



43. Saptu Tanggal 21 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance panel genset 1,2 di stasiun engine room

c. Preventive maintenance pada motor control centre di stasiun

klarifikasi

44. Senin Tanggal 23 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Install lampu di stasiun thressing

Gambar 2. 16 : install lampu
(Sumber: Dokumentasi,2021)

45. Selasa Tanggal 24 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Housekeeping workshop

Gambar 2. 17 : housekeeping workshop
(Sumber:Dokumentasi,2021)



46. Rabu Tanggal 25 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. housekeeping workshop

47. Kamis Tanggal 26 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor di stasiun Kernel

48. Jumat Tanggal 27 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Install lampu sorot di empty bunch conveyor (EBC) 3 distasiun

thressing

c. Preventive maintenance pada panel motor control center di LA (land

application)

49. Sabtu Tanggal 28 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Morning briefing

b. Preventive maintenance elektromotor di stasiun press

50. Senin Tanggal 30 Agutus 2021 adapun kegiatannya

a. Perpisahaan

2.2 Target Yang Diharapkan

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

yang kami harapkan antara lain:

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

lapangan khususnya dalam dunia kerja bagian teknik.

2. Menambah pengetahuan serta teknik dalam perbaikan dan perakitan mesin

atau alat listrik yang digunakan.

3. Membangun kepercayaan diri sehingga bisa berkomunkasi dengan rekan

kerja serta atasan di perusahaan.



2.3 Perangkat Yang Digunakan

Pelaksannan kerja praktek (KP) di PT. Tian tujuhpuluh utama kabupaten

rokan hilir.menggunakan beberapa perangkat keras (hardware) diantaranya

adalah:

2.3.1 Perangkat Keras (hardware)

Tabel 2.1 Perangkat Lunak dan Keras

Perangkat lunak Perangkat keras

Aplikasi Microsoft Office

(Ms.excel

dan Ms.word)

Tang kombinasi

Testpen

Tang ampere

Alat safety (sepatu, helm,

masker)

Obeng plus (+) minus (-)

Majon

Kuas

kunci inggris

Tabel 2.1 Perangkat Lunak dan Keras
(Sumber:  PT.tian tujuhpuluh utama, 2021)

Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek penulis lebih banyak

menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan perangkat lunak, namun

beberapa waktu penulis juga menggunakan perangkat lunak tersebut untuk

melaksanakan beberapa tugas tertentu dalam melaksanakan kerja praktek

tujuhpuluh utama, adalah sebagai berikut

1. Microsoft Excel yang digunakan sebagai media untuk menginput data job

karyawan maintenance yang dilakukan dan ditunjang dengan aplikasi

2. Microsoft Word digunakan oleh penulis untuk membuat laporan KP.

2.3.2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan saat kerja praktek di rokan PT.tian



2.3.2 Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan saat kerja praktek di PT.tian

tujuhpuluhutama adalah sebagai berikut

1. Tang kombinasi

Tang kombinasi merupakan salah satu alat perkakas yang sering sekali

digunakan dalam dunia teknik. Tang kombinasi merupakan jenis tang yang

sering digunakan dalam bidang teknik listrik karena kegunaanya yang

multifungsi maka tang ini dinamakan tang kombinasi. Tang kombinasi ini

dapat berfungsi sebagai pemotong kabel, pengupas kulit kabel, maupun

melilit kabel.

Gambar 2.18. Tang kombinasi
( Sumber: Dokumentasi,2021)

2. Tespen

Testpen merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan oleh para

teknisi listrik dalam melakukan pekerjaannya. Bentuknya yang relatif kecil

dan mirip seperti sebuah Pena membuatnya sangat mudah untuk dibawa

kemana-mana. Ujung testpen yang yang berbentuk “minus” dapat

dijadikan sebagai Obeng untuk melonggarkan atau mengetatkan sekrup

(screw). Jadi Test Pen pada dasarnya adalah suatu alat yang digunakan

untuk mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar listrik

memiliki tegangan listrik atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud

disini dapat berupa kabel listrik, kawat listrik maupun stop kontak listrik.



Gambar 2.19. Tespen
( Sumber: Dokumentasi,2021)

3. Clamp meter

Clamp meter merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama

dengan multimeter yang dapat dipakai untuk mengukur arus, tegangan dan

tahanan pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik. Dengan

memakai alat ini, memudahkan kita dalam mengukur arus sehingga tidak

lagi harus mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur namun hanya

perlu ditempatkan pada sekeliling kabel listrik yang diukur pada rahang

penjepit atau clamp.

Gambar 2.20. Clamp meter
( Sumber: Dokumentasi,2021)

4. Alat Safety (sepatu,helm dan masker)

Alat safety adalah alat yang digunakan untuk menjaga keseleamatan

pekerja didalam bekerja. Alat-alat safety yang biasanya digunakan adalah

helm, sepatu dan masker.



Gambar 2.21. alat safety(sepatuhelm dan masker)
( Sumber: Dokumentasi,2021)

5. Obeng plus (+) minus (-)

Obeng merupakan alat yang sering digunakan untuk bongkar pasang

perkakas elektronik atau mesin. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau

mengencangkan baut dan sekrup. Obeng memiliki bagian-bagian berupa

gagang obeng dan mata obeng. Gagang obeng biasanya terbuat dari bahan-

bahan yang lunak, seperti karet, plastik dan kayu. Hal itu berfungsi agar

nyaman di tangan ketika digunakan. Sedangkan mata obeng inilah bagian

yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk melepas atau memasang sekrup

dan baut. Berdasarkan bentuk matanya, obeng memiliki bermacam-macam

jenis seperti obeng plus dan obeng minus.

Gambar 2.22. Obeng plus (+) minus (-)
( Sumber: Dokumentasi,2021)



6. kain majun

Kain Majun adalah Lap dari bahan kain yang digunakan untuk

membersihkan kotoran atau debu. Manfaat atau fungsi utama dari

Kain Majun adalah sebagai lap pembersih dapat digunakan untuk

membersihkan kotoran apa saja seperti air, oli, debu dan kotoran hasil

sisa produksi pabrik, industri.

Gambar 2.23:kain majun
( Sumber: Dokumentasi,2021)

7. kuas

Kuas adalah benda yang terdiri dari kayu kecil dengan salah satu

ujungnya terdapat bulu halus. Kuas digunakan untuk keperluan dalam

melakukan preventif maintenance dan motoran. Kuas memiliki bentuk,

ukuran, dan bahan yang berbeda-beda sesuai keperluan. Yang

dibutuhkan

Gambar 2.24.kuas
( Sumber: Dokumentasi,2021)



8. kunci inggris

Kunci inggris atau adjustable spanner atau adjustable wrench adalah

kunci untuk melepas atau memasang mur/baut yang dapat disetel

menyempit atau melebar menyesuaikan dengan ukuran mur atau bautnya

yang digunakan dalam membuka dan menutup baut elektromotor

Gambar 2.25.kunci inggris
( Sumber: Dokumentasi,2021)

2.4 Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut :

1. Dalam mencari penyebab  masalah dalam setiap gangguan yang terjadi

2. Adanya beberapa peralatan yang belum pernah ditemui dan diketahui fungsi

dari alat tersebut sebelumnya

3. Minimnya buku referensi.

2.5 Hal-Hal Yag Dianggap Perlu

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal

yang kami anggap perlu, diantaranya :

1. Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada

penyusunan laporan ini.

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang dibuat.

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan dari

media internet



BAB III

SYSTEM POWER DISTRIBUTION

3.1 Pengertian System Power Distribution

System distribusi tenaga listrik pada pabrik kelapa sawit di PT.tian

tujuhpuluh utama digambarkan secara sederhana dengan mengirimkan steam

(uap) dari boiler untuk menggerakan turbine dan membangkitkan alternator

sebagai power pada Main Switchboard. Main Switchboard ini terhubung ke

kapasitor bank untuk perbaikan factor daya. Kemudian melalui capasitor bank

akan di distribusikan menuju Motor Control Center (MCC) pada masing-masing

Station proses untuk kemudian mensuplay listrik pada beban berupa eletromotor,

compressor,power pack,selenoid valve pneumatik. untuk beban penerangan,

Office dan domestic akan di supplay dari Motor Control Center (MCC) Untuk

beban yang letaknya jauh dari sumber yaitu Raw Water Pump dan Effluent

Treatment Plant, drop voltage tegangan lebih dari 5 % maka dipasang trafo Step-

Up dan Step-Down untuk perbaikan tegangan

3.2 Komponen System Power Distributions

3.2.1 Boiler

Boiler atau ketel steam adalah suatu alat berbentuk bejana tertutup yang

digunakan untuk menghasilkan steam. Steam diperoleh dengan memanaskan

bejana yang berisi air dengan bahan bakar .

Boiler terdiri dari 2 komponen utama, yaitu :

1. Furnace (ruang bakar) sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi

energi panas.

2. Steam Drum yang mengubah energi pembakaran (energi panas) menjadi

energi potensial steam (energi panas).



Boiler pada dasarnya terdiri dari drum yang tertutup ujung dan pangkalnya dan

dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air .ada

beberapa Komponen Boiler sebagai berikut:

a. Makeup Water Heater.

b. Deaerator.

c. Economizer.

d. Steam & Mud Drum.

e. Superheater Boiler.

f. Attemperator.

g. Sistem Kondensat

Gambar 3.1;Boiler
(Sumber:dokumentasi,2021)

3.2.2 Turbine

Turbine adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran

fluida. Turbine sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, "asembli rotor-

blade". Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan

menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Turbin uap merupakan suatu

penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan



selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin

Secara umum ada beberapa komponen turbine, yaitu

1. Cassing

Berfungsi sebagai penutup bagian-bagian utama turbin.

2. Rotor

adalah bagian turbin yang berputar yang terdiri dari poros, sudu turbin atau

deretan sudut yaitu stasionary blade dan moving blade. Untuk turbin

bertekanan tinggi atau ukuran besar, khususnya unuk turbin jenis reaksi

maka motor ini perlu dibalance untuk mengimbagi gaya reaksi yang timbul

secara aksial terhadap poros.

3. Bearing Pendestal

adalah merupakan dudukan dari poros rotor.

4. Journal Bearing

adalah bagian turbin yang berfungsi untuk menahan Gaya Radial atau

Gaya Tegak Lurus Rotor

5. Thrust Bearing

adalah bagian turbin yang berfungsi untuk menahan atau untuk menerima

gaya aksial atau gaya sejajar terhadap poros yang merupakan gerakan maju

mundurnya poros rotor.

6. Main Oil Pump

berfungsi untuk memompakan oli dari tangki untuk disalurkan pada

bagian-bagian yang berputar pada turbin. Dimana fungsi dari Lube Oil

adalah :

a. Sebagai pelumas pada bagian – bagian yang berputar.

b. Sebagai pendingin (Oil Cooler) yang telah panas dan masuk ke

bagian turbine dan akan menekan / terdorong keluar secara sirkuler.

c. Sebagai Pelapis (Oil Film) pada bagian turbin yang bergerak secara

rotasi.



d. Sebagai Pembersih (Oil Cleaner) dimana oli yang telah kotor sebagai

akibat dari benda-benda yang berputar dari turbin akan terdorong ke

luar secara sirkuler oleh oli yang masuk.

7. Gland Packing

berfungsi sebagai penyekat untuk menahan kebocoran baik kebocoran Uap

maupun kebocoran oli.

8. Implus Stage

adalah sudu turbin tingkat pertama yang mempunyai sudu sebanyak 116

buah.

9. Stasionary Blade

adalah sudu-sudu yang berfingsi untuk menerima dan mengarahkan steam

yang masuk.

10. Moving Blade

adalah sejumlah sudu-sudu yang berfungsi menerima dan merubah Energi

Steam menjadi Energi Kinetik yang akan memutar generator.

11. Control Valve

adalah merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur steam yang

masuk kedalam turbin sesuai dengan jumlah Steam yang diperlukan.

12. Stop Valve

adalah merupakan katup yang berfungsi untuk menyalurkan atau

menghentikan aliran steam yang menuju turbin.

Gambar 3.2: Turbine Uap
(Sumber:Dokumentasi,2021)



3.2.3 Alternator (generator)

Alternator(generator) merupakan sumber utama energi listrik yang dipakai

sekarang ini dan merupakan konverter terbesar di dunia. Pada prinsipnya tegangan

yang dihasilkan generator bersifat bolak-balik, sedangkan generator yang

menghasilkan tegangan searah karena telah mengalami proses penyearahan.

ada beberapa komponen dalam alternator sebagai berikut:

1. Engine

2. Alternator

3. Fuel System

4. Voltage Regulator

5. Cooling and Exhaust System

6. Lubrication System

7. Battery Charger

8. Control Panel

9. Main Assembly / Frame

Gambar 3.4 Alternator(Generator)
(Sumber:Dokumentasi 2021)



3.2.4 MSB (main switch board)

Main switchboard adalah Peralatan listrik yang dirancang dan

dibuat/dirakit untuk memantau, mengendalikan, memutuskan dan

mendistribusikan tenaga listrik yang disuplai oleh generator. main switch board

Sebagai panel utama dan pertama karena langsung terhubung dengan sumber daya

listrik, Sumber daya listrik bisa dari Generator Set, Turbine Generator, genset

Sebagai panel pengaman untuk sumber daya utama, interkoneksi dengan panel

PKG (Panel kontrol Genset). Membagi ke beberapa panel distribusi melalui

breaker (MCCB).

Gambar 3.5 ;MSB (main switch board)
(Sumber:dokumentasi 2021)

3.2.5 Kapasitor Bank

Kapasitor Bank yaitu kumpulan dari beberapa kapasitor yang biasanya

punya spesifikasi yang sama dan dihubungkan secara rangkaian seri atau paralel,

agar dapat suatu nilai kapasitas tertentu. Kapasitor bank banyak dipakai buat

memperbaiki power factor pada arus listrik AC. Sedangkan pada arus DC,

khususnya pada power supply buat meningkatkan arus riak catu daya dan

meningkatkan jumlah energi yang tersimpan karena fungsi utama kapasitor emang

sebagai komponen yang bisa menyimpan arus listrik.Penyimpanan yang

dihasilkan oeh kapasitor bank kemudian digunakan untuk menetralkan atau



memperbaiki kelambatan faktor daya dan meningkatkan jumlah keseluruhan

energi yang tersimpan.

Gambar 3.6 ;Kapasitor Bank
(Sumber: Dokumentasi,2021)

3.2.6 MCC (motor control center)

MCC (motor control center) adalah Daya yang didistribusikan ke

seluruh industri digunakan untuk pemanasan, pendinginan, penerangan, dan

mesin yang digerakkan motor. Motor Control Center hanyalah pengelompokan

fisik dari starter kombinasi dalam satu rakitan. Starter kombinasi adalah

selungkup tunggal yang berisi starter motor, sekering atau pemutus sirkuit, dan

perangkat untuk memutuskan daya.



Gambar 3.8 ;Panel Mcc
(Sumber:Dokumentasi,2021)

3.2.7 Equipment di lapangan

Equitment dilapangan adalah suatu peralatan atau bisa juga disebut

berbagai barang yang dimanfatkan oleh sebuah perusahaan unuk menjalankan

seluruh kegiatan berjalannya  bisnis perusahaan,ada beberapa equipment

dilapangan yang menjadi suatu hal yang sangat penting didalam perusaahan

pabrik kelapa sawit yaitu:

3.2.7.1 Elektromotor

Elektromotor adalah alat penggerak dengan mengunakan sumber energi

listrik yang kemudian diubah menjadi tenaga gerak/putar.

Gambar 3.9 Elektromotor
(Sumber :Dokumentasi,2021)



3.2.7.2 Compresor

Compressor merupakan mesin fluida yang menambahkan energi ke

fluida kompresibel yang berfungsi untuk menaikkan

tekanan. Kompresor biasanya bekerja dengan perbedaan tekanan antara

tekanan atmosfir dan didalam kompresor dimana tekanan

didalam kompresor lebih rendah dari tekanan atmosfir.

Gambar 3.9: Compressor
(Sumber: Https://Www.Google.Com/ -Kompresor-Angin-Automati)

3.2.7.3 Power Pack

Power Pack adalah bagian dari powertrain modular yang berisi

beberapa jenis mesin dan mungkin juga berisi transmisi dan berbagai

komponen pendukung. Power pack sebagai unit pembangkit daya dari sistem

hidrolik terdiri dari komponen- komponen penting diantaranya: Reservoir atau

tangki, Penggerak utama, motor listrik, Pompa hidrolik, Pengatur tekanan

(relief value), Filter oil, Manometer atau alat ukur, Kopling, Pasak, Katup

searah.



Gambar 3.10: Power Pack
(Sumber: Https://Www.Google.Com/ -Power Pack,2021)

3.2.7.4 Selenoid Valve Pneumatic

Solenoid valve pneumatic adalah katup yang digerakan oleh energi

listrik melalui solenoida, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang

berfungsi untuk menggerakan piston yang dapat digerakan oleh arus AC

maupun DC, solenoid valve pneumatic atau katup (valve) solenoida

mempunyai lubang keluaran, lubang masukan dan lubang exhaust. Lubang

masukan, berfungsi sebagai terminal / tempat udara bertekanan masuk atau supply

(service unit), sedangkan lubang keluaran berfungsi sebagai terminal atau tempat

tekanan angin keluar yang dihubungkan ke pneumatic, dan lubang exhaust,

berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak

saat plunger bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve pneumatic bekerja.

Gambar 3.11:Selenoid Valve Pneumatic
(Sumberr:Http://Electric-Mechanic.Blogspot.Com/2012/09/Prinsip-Kerja-

Solenoid-Valve-Pneumatiic.Html)



3.3 Prinsip Kerja Sytem Power Distribution

3.3.1 Prinsip Kerja Boiler

Boiler atau ketel uap adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk

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

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

hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinyu didalam

ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang

dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan dan temperatur yang

tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas,

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

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

3.3.2 Prinsip Kerja Turbine

Turbine uap terdiri dari sebuah cakram yang dikelilingi oleh daun-daun

cakram yang disebut sudu-sudu. Sudu-sudu ini berputar karena tiupan dari uap

bertekanan yang berasal dari ketel uap, yang telah dipanasi terdahulu dengan

menggunakan bahan bakar padat, cair dan gas. Uap tersebut kemudian dibagi

dengan menggunakan control valve yang akan dipakai untuk memutar turbin yang

dikopelkan langsung dengan pompa dan juga sama halnya dikopel dengan sebuah

generator singkron untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbine

uap, uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi muncul menjadi uap

bertekanan rendah. Panas yang sudah diserap oleh kondensor menyebabkan uap

berubah menjadi air yang kemudian dipompakan kembali menuju boiler. Sisa

panas dibuang oleh kondensor mencapai setengah jumlah panas semula yang

masuk. Hal ini mengakibatkan efisisensi thermo dinamika suatu turbin uap

bernilai lebih kecil dari 50%. Turbin uap yang modern mempunyai temperatur

boiler sekitar 5000C sampai 6000C dan temperatur kondensor 200C sampai 300C.

Turbin inilah nanti yang dicouple dengan generator untuk menghasilkan listrik

sebagai output generator.



3.3.3 Prinsip Kerja Alternator(Generator)

Sebuah alternator listrik adalah sebuah alat yang mengubah energi

mekanik diperoleh dari sumber eksternal menjadi energi listrik sebagai output.

Penting untuk memahami bahwa generator tidak benar-benar "membuat" energi

listrik. Sebaliknya, genset menggunakan energi mekanik disediakan untuk itu

untuk memaksa pergerakan muatan listrik hadir dalam kawat gulungan melalui

sebuah sirkuit listrik eksternal. Genset mengubah energy pada bahan bakar

menjadi energy gerak oleh engine yang kemudian diubah menjadi energi listrik

oleh alternator. Aliran muatan listrik merupakan arus keluaran listrik dipasok oleh

generator

3.3.4 Prinsip Kerja MSB (Main Switch Board)

Main switch Board adalah suatu susunan peralatan listrik / komponen

listrik yang dirangkai atau disusun sedemikian rupa didalam suatu papan control

(board) sehingga saling berkaitan dan membentuk fungsi sesuai dengan kebutuhan

yang di inginkan untuk konsumsi listrik di pabrik kelapa sawit Main Switch Board

menghubungkan pembangkit listrik (Genset) dan beban listrik (Electro motor,

compressor, power pack, selenoid valve pneumatic)

3.3.5   prisnip kerja kapasitor bank

Istilah faktor daya atau sering disebut juga dengan power factor ini yaitu

nilai perbandingan antara daya aktif atau daya sederhana dengan daya tampak atau

apparent power, kadang juga disebut sebagai daya semu. Cara penggunaan

kapasitor bank ini, dimaksudkan buat memperbaiki faktor daya tersebut. Daya

tampak sendiri yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh generator listrik yang

biasa kamu ukur dengan satuan VA (Volt-Ampere). Sedangkan, daya aktif yaitu

energi listrik yang benar-benar dipakai oleh peralatan listrik dan biasa disebut

dengan satuan Watt.Cara kerja kapasitor bank yang perannya dalam memperbaiki

power factor di jaringan instalasi listrik dengan cara, menyeimbangkan antara

beban induktif dan beban kapasitif.



3.3.6 Prinsip Kerja MCC (Motor Control Center)

MCC diinstallasi dalam suatu panel yang terdiri dari motor starter, bus

bar, sekering (fuse), push button, dan sebagainya

Motor starter berfungsi untuk mengendalikan motor, yaitu menghidupkan motor

dan kemudian mematikannya dengan menggunakan contactor yang ada di

dalamnya. Selain itu, Motor starter ini difungsikan juga sebagai “Overload

Relay” yang digunakan untuk memproteksi motor dengan cara memutuskan

aliran listrik ke motor saat kondisi beban berlebih (overload). Meskipun Overload

Relay memberikan proteksi dari beban berlebih, tetapi overload relay ini tidak

digunakan untuk memproteksi terhadap terjadinya “arus pendek”. Untuk alasan

ini, maka digunakanlah fuse atau sekering.

3.3.7 Prinsip Kerja Equipment di Lapangan

3.3.7.1 Prinsip Kerja Elektromotor

Sebuah motor listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan

energi mekanis. Prinsip dasar pada motor yang berbasis elektromagnetik adalah

memanfaatkan gaya mekanis pada kawat-kawat pembawa arus yang berada di

dalam sebuah medan magnet. Gaya itu dapat dijelaskan dengan hukum Gaya

Lorentz dan tegak lurus terhadap kawat dan medan magnet. Kebanyakan motor

magnetis berupa rotari. Pada sebuah motor rotari, bagian berputar (biasanya di

bagian dalam) disebut dengan rotor, dan bagian yang diam disebut stator. Rotor

berputar karena kawat-kawat dan medan magnet disusun sedemikian rupa

sehingga torsi dihasilkan pada poros rotor. Motor memiliki elektromagnet

(magnet listrik) yang dililitkan pada rangka (frame) yang disebut armature. Yang

tepat, armature ini merupakan bagian dari motor di mana input tegangan listrik

disuplai. Baik rotor atau stator dapat bertindak sebagai armature, tergantung pada

desian motornya.

3.3.7.2 Prinsip Kerja Compressor

Prinsip kerja kompresor udara hampir sama dengan pompa ban sepeda

atau mobil. Ketika torak dari pompa ditarik keatas, tekanan yang ada dibawah



silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfir sehingga udara

akan masuk melalui celah katup ( klep) kompresor.Katup (klep) kompresor di

pasang di kepala torak dan dapat Mengencang dan mengendur. Setelah udara

masuk ke tabung silinder kemudian pompa mulai di tekan dan torak beserta katup

(klep) akan turun kebawah dan menekan udara,sehingga membuat volumenya

menjadi kecil.

Tekanan udara menjadi naik terus sampai melebihi kapasitas tekanan di dalam

ban, sudara yang terletak pada silinder pompa menjadi lebih kecil dari kondisi

awal ini di sebut proses pemampatan (pengkompresan udara) Kompresor udara di

bagi menjadi dua bagian, yaitu Dynamic Compressor dan Displacement

Compressor sehingga udara yang sudah termampat akan masuk melalui katup

(pentil). Setelah di pompa terus menerus tekanan udara di dalam ban menjadi

naik. Proses perubahan volume.

3.3.7.3 Prinsip Kerja Power Pack

Stasiun minyak dapat dilengkapi dengan sistem kontrol PLC, yang

mengontrol semua fungsi hidrolik internal dan menghasilkan pertukaran sinyal

dengan ruang kontrol (DCS). Dengan cara elemen kontrol seperti katup

membalikkan, minyak tekanan tinggi ditekan ke dalam silinder, atau minyak

tekanan tinggi dibuang dari silinder. Dalam kondisi normal, pompa minyak

persediaan minyak ke sistem, otomatis mempertahankan dinilai tekanan dari

sistem, dan memungkinkan katup untuk mencapai posisi menjaga fungsi dalam

posisi apapun melalui penguncian dari katup kontrol. Dalam keadaan bekerja,

aktuator hidrolik dikontrol oleh katup solenoid. Digerakkan oleh sinyal perintah



dari sistem, katup solenoid mengontrol tekanan minyak dan pelepasan energi dari

dan akumulator energi, sehingga dapat mengontrol katup tabung geser untuk

menggerakkan katup melalui mekanisme transmisi mekanik, untuk melaksanakan

penutupan cepat, pembukaan normal dan penutupan dan kontrol tes. Dan minyak

hidrolik berlebihan akan dikembalikan ke stasiun minyak hidrolik, sehingga

sistem pipa dapat mengontrol sejumlah katup dalam hubungan paralel dengan

pipa inlet minyak tunggal dan pipa kembali minyak tunggal. semacam ini stasiun

hidrolik dengan teknologi aktuasi khusus digunakan untuk mengontrol aktuator

dari sistem.

3.3.7.4 Prinsip Kerja Solenoid Valve

Prinsip kerja dari solenoid valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil

sebagai penggeraknya dimana ketika koil mendapat supply tegangan maka koil

tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakan piston pada

bagian dalamnya ketika piston bertekanan yang berasal dari supply (service unit),

pada umumnya solenoid valve pneumatic ini mempunyai tegangan kerja 100/200

VAC namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC.

Keterangan Gambar :

A - Input side

B - Diaphragm

C - Pressure chamber

D - Pressure relief passage

E - Solenoid

F - Output side



Cara Kerja Sistem Pneumatic

Kompressor diaktifkan dengan cara menghidupkan penggerak awal

umumnya motor listrik. Udara akan disedot oleh kompresor kemudian ditekan ke

dalam tangki udara hingga mencapai tekanan beberapa bar. Untuk menyalurkan

udara bertekanan ke seluruh sistem (sirkuit pneumatik) diperlukan unit pelayanan

atau service unit yang terdiri dari penyaring (filter), katup kran (shut off valve) dan

pengatur tekanan (regulator).

Service unit ini diperlukan karena udara bertekanan yang diperlukan di

dalam sirkuit pneumatik harus benar-benar bersih, tekanan operasional pada

umumnya hanyalah sekitar 6 bar. Selanjutnya udara bertekanan disalurkan dengan

bekerjanya solenoid valve pneumatic ketika mendapat tegangan input pada

kumparan dan menarik plunger sehingga udara bertekanan keluar dari outlet port

melalui selang elastis menuju katup pneumatik (katup pengarah/inlet port

pneumatic). Udara bertekanan yang masuk akan mengisi tabung pneumatik

(silinder pneumatik kerja tunggal) dan membuat piston bergerak maju dan udara

bertekanan tersebut terus mendorong piston dan akan berhenti di lubang outlet

port pneumatic atau batas dorong piston.



3.4 Standard Operating Prosedur System Power Distribution

3.4.1 Standard Operating Prosedur Boiler

1. Pengoperasian Awal

a. Isi volume air pada batas normal

b. Isi furnace dengan bahan bakar secukupnya dan lakukan pemanasan

awal (slow firing) sampai temp exchaust 120°C.

c. Check Modulating Control Valve berfungsi dengan baik.

d. Buka Ventilating Valve.

e. Tutup Damper ID Fan boiler

f. Drain modulating camber setiap hari

g. Hidupkan ID Fan.

h. Hidupkan Fuel Distributing Fan, Fuel distributing conveyor

i. Buka kembali Damper ID Fan, stel hisapan udara yg sesuai

j. Amati naiknya tekanan boiler sambil memasukkan bahan bakar

sedikit demi sedikit

k. Saat tekanan mencapai ± 17 bar, buka main Valve dan tutup

Ventilating valve

l. Buka sesaat Drain super heater Valve.Tunggu hingga turbin

beroperasi

m. Hidupkan FD Fan dan atur suply bahan bakar

n. Normalkan level air dengan menghidupkan Boiler Feed Water Pump

B. Penghentian Boiler

1. Hentikan suply bahan bakar

2. Hentikan semua Fan/Blower secara bertahap

3.Turunkan tekanan didalam ketel dengan lelakukan sirkulasi air.

4. Korek dan bersihkan semua abu didalam furnace.

5. Naikkan permukaan level air sampai batas maksimal



3.4.2 Standard Operating Prosedur Turbine

A. Pengoperasian Awal Turbine

1. Pastikan minyak pelumas Turbin dan Governor UG di batas normal.

2. Periksa pengukur tekanan stim dan minyak, serta semua thermometer di

turbin.

3. Buka katup ‘bypass’ di semua pipa drain dan ‘steam trap’ untuk

memastikan tidak ada kon4) Buka sepenuhnya katup exhaust turbin di

‘back pressure vessel’ (BPV).

4. Pastikan katup ‘steam ejector’ selalu di posisi buka.

5. Buka katup air pendingin (cooling water) di saluran masuk dan keluar

untuk pendingin oli (oil cooler).

6. Pastikan suhu air berada dibawah 32°C

7. Pastikan air pendingin adalah daripada sumber air yang telah dirawat

8. Hidupkan panel turbin

a. Pastikan indikasi “source” (lampu putih) dan “trip” (lampu

merah) menyala.

b. Pastikan lampu “raise/lower enabled” di governor UG25+

menyala.

9. Hidupkan pompa oli dengan menetapkan saklar “prim. Lo pump” di

tetapan “auto”.

a. Indikasi “prim. Lo pump” (lampu hijau) akan menyala.

b. Pastikan tekanan minyak pelumas adalah di sekitar 0.3 barG.

10. Putar penapis oli (oil strainer) mengikut arah jam sebanyak 5 kali.

11. Pastikan turbin berada di posisi sedia.

a. Tarik (angkat) hand trip (sebelah dalam) dan ditahan dengan

penahan yang telah di Kemudian tarik overspeed trip (sebelah luar).

b. Lepaskan ‘Remote trip/Emergency stop button’ di panel listrik.

12. Tekan tombol ‘reset’ di panel turbin.

a. Indikasi “trip” (lampu merah) akan mati.

b. Disaat ini ‘spindle’ trip servo motor akan turun kebawah sedikit.



c. Pastikan indikasi “unit healthy” dan “raise/lower enabled” (LED

hijau) di gove25+ menyala.

13. Periksa Tekanan dan Temperature/Suhu Inlet Stim.

Jangan operasikan turbin sehingga tekanan and suhu uap menghampiri

spesifikasi turbin.

14. Buka secara perlahan-lahan katup bypass uap inlet.

15. Turbin harus berputar sehingga mencapai kecepatan minimum governor

(750 rpm).

16. Pompa oli akan mati secara otomatis sewaktu kecepatan putaran naik.

Indikasi “prim Lo pump” (lampu hijau) akan mati.

17. Perhatikan kondisi turbin dan periksa sekiranya ada bunyi atau getaran

abnormal di turbin, gearbox,dan generator.Sekiranya ada bunyi atau

getaran yang tidak normal, segera matikan turbin secara menutup katup

inlet atau ‘manual hand trip’.

18. Buka katup uap inlet sepenuhnya dan tutup katup bypass di pipa drain.

19. Naikkan kecepatan putaran turbin dari 750 rpm ke 1500 rpm dengan

memutar tombol “speed” kearah (+) di UG-25+. Gunakan (+) atau (-) di

UG-25+ untuk menambah dan mengurangi kecepatan/frekuensi turbin.

20. Periksa tekanan oli.Tekanan oli harus berada di sekitar 1.2 – 1.6 barG saat

putaran turbin di 1500 rpm.

21. Tutup katup ‘bypass’ di semua pipa drain dan ‘steam trap’ setelah

memastikan tidak ada kondensat.

22. Periksa bunyi dan getaran turbin.

23. Hidupkan saklar eksitasi (excitation switch) dan pastikan tegangan

dibangkit.Saklar ini hanya untuk generator yang mempunyai modul

eksitasi tegangan.

24. Pastikan kecepatan turbin/frekuensi dan tegangan generator berada di

posisi mengikut spesifikasi sebelum menghidupkan ACB generator

secara sinkron atau ‘switch over’.



B. Penghentian Turbine

1. Kurangi beban di turbin dengan memindahkan beban ke genset.

2. Setelah beban dikurangi ke sekitar 100 kW, lepaskan ACB.

3. Matikan saklar eksitasi (excitation switch) Saklar ini hanya untuk

generator yang mempunyai modul eksitasi tegangan.

4. Kurangi kecepatan turbin sehingga kecepatan minimum governor (750

rpm) dengan memutar tombol “speed” ke arah (-) di UG-25+.

5. Tutup katup uap inlet sepenuhnya.

6. Tekanan oli akan berkurang seiring dengan pengurangan kecepatan

putaran turbin.

7. Setelah tekanan oli berkurang sehingga 0.5 barG, ‘trip servo motor’

akan menutup katup governor (governor valve) sepenuhnya.

a. Low Lubrication Oil Pressure Trip akan terjadi.

b. Indikasi “Trip” (lampu merah) akan menyala.

8. Setelah tekanan oli berkurang sehingga 0.45 barG, pastikan pompa oli

hidup secara otomatis untuk menghasilkan tekanan oli sebanyak 0.3

barG. Indikasi “prim. Lo pump” (lampu hijau) akan menyala.

9. Setelah turbin berhenti sepenuhnya, tutup katup exhaust turbin di BPV

serta buka katup ‘bypass’ di semua pipa drain dan ‘steam trap’.

10. Biarkan pompa oli tetap beroperasi selama satu (1) jam setelah turbin

berhenti.

11. Tutup katup air pendingin di saluran masuk dan keluar untuk pendingin

oli setelah mematikan pompa oli.

3.4.3 Standard Operating Prosedur Alternator

A.Prosedur Menghidupkan alternator

1. Periksa terlebih dahulu bahan bakar dengan posisi kran pada daily

tank pada kondisi on atau tetap terbuka.

2. Lalu periksalah air radiator pada alternator. Jika air radiator sudah terletak

di bawah takaran yang seharusnya maka segera tambahkan.



3. Periksa juga air ACCU dan tambahkan jika sudah berkurang.

4. Periksa oli mesin apakah masih dalam takaran atau sudah dibawah takaran

yang ada.

5. Jangan lupa untuk memeriksa kabel R-S-T-N apakah sudah terpasang

dengan benar.

6. Pasang kabel ACCU dengan benar dan pastikan sudah terpasang dengan

kuat dengan warna merak adalah positif (+) dan warna hitam adalah (-).

7. Pastikan Anda telah mematikan saklar utama sebelum Anda

menghidupkan mesin.

8. Setelah itu buka box panel, kemudian naikkan semua MCB.

Setelah Anda melakukan langkah-langkah di atas sebelum menyalakan

mesin alternator, maka Anda bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu

menyalakan alternator seperti berikut.

 Cara menyalakan genset yang benar yaitu dengan menghidupkan mesin

tanpa beban atau warming up kurang lebih selama 10 menit. Tekan atau

putar tuas kunci secara perlahan-lahan untuk memastikan accu

elektrik starter masih dapat digunakan, kemudian putar secara penuh

dan tahan sampai genset benar-benar menyala. Jangan mengalirkan

listrik langsung dari genset ke dalam instalansi, sebaiknya tunggu

hingga kondisi mesin lebih stabil.

 Saat beroperasi, tetap lakukan pemeriksaan pada oil meter, baterry

charge, water temperature, volt meter AC, frequency meter, hour dan

counter meter) apakah sudah dalam keadaan baik ketika mesin genset

dalam keadaan menyala.

B. Prosedur Mematikan Alternator.

Turunkan breaker atau matikan beban terlebih dahulu dan tunggu sekitar 5

menit untuk pendinginan mesin (cooling down), setelah itu matikan mesin



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kerja praktek memiliki banyak manfaat bagi mahsiswa yang

melaksanakanya.mahasiswa dapat menjalani sekaligus merasakan secara nyata

bagaimana dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dipelajarinya.dalam

hal ini di pekerjaan bagian teknik mahasiswa dapat belajar bagaimana proses yang

sebenarnya dan bukan sekedar simulasi .pengalaman ini pun dapat dijadikan

sebagai modal bagi mahasiswa untuk menjalani profesi di bidang teknik

kedepanya.

Penulis sendiri telah merasakan begitu banyak perbedaaan yang ada pada

saat belajar di bangku perkuliahan dengan turun langsung ke lapangan.penulis

belajar bahwa menjadi seorang teknik tidak semudah yang dilihat .selain itu

penulis belajar akan kemampuan kerja sama dengan Tim.meski di kampus telah

sering penulis rasakan,namun setidaknya di kampus penulis masih bekerja sama

dengan teman teman yang memiliki rentan usia yang sama dengan

penulis,sedangkan di “PT.tian tujuhpuluh utama penulis harus dapat bergaul dan

bekerja sama dengan berbagai pihak,dengan perbedaan usia dan latar belakang

pendidikan yang beragam.

Manfaat yang banyak dalam Hard Skil dan Soft Skill sangat penulis

rasakan dalam hal melaksanakan Kerja Praktek (KP).Hal ini akan penulis jadikan

pembelajaran dan pengalaman untuk dapat lebih profesional dalam ilmu yang

penulis tekuni dan profesi yang akan penulis jalankan nantinya.



4.2 Saran

1.Untuk meningkatkan kualitas pendistribusian pabrik kelapa sawit karyawan

diharapkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya

2.Untuk mengurangi kerusakan pada alat kerja yang digunakan

maka perlu dilakukan tindakan tepat sesuai rekomendasi yang diberikan oleh tim

yang bertugas pada kegiatan inspeksi yang telah dilakukan, selain itu tentunya

ditambah lagi dengan pemeriksaan secara khusus oleh tim tertentu yang

membidangi hal  tersebut

3.Bekerja sama dalam menjaga alat alat kerja untuk  mengantisipasi adanya

kehilangan alat alat kerja yang akan mempersulit pekerja lainya dalam  mencari

alat tersebut pada saat dibutuhkan yang akan mengakibatkan terbuang waktu dan

tidak efesien pekerjaan yang dilakukan.
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