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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. PERTAMINA (Persero) RU II PRODUCTION Sei Pakning mulai 

dibangun tahun 1968 oleh Refening Associates Canada ltd (reficen), mulai 

beroperasi pada bulan Desember 1969, dan kemudian pada tahun 1975 seluruh 

operasi kilang dialihkan dari  REFICAN  ke PERTAMINA hingga kini. Kapasitas 

operasi kilang  rata-rata saat ini mencapai 50.000 barel perhari. 

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

yaitu: 

1. CDU (Crude DistilatingUnit) 

2. ITP (Instalasi Tangki dan pengapalan) 

3. Laboratorium 

4. Utilities 

CDU  (Crude DistilatingUnit) 

Pada CDU dilakukan proses distilasi atmosferik, yaitu proses pemisahan 

fraksi-fraksi dari minyak bumi secara fisika berdasarkan perbedaan  titik didihnya 

pada tekanan satu atmosfer atau sedikit diatasnya. Komposisi dari  crude oil yang 

diolah dan produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Komposisi Crude oil dan Produk 

 

 

 

 

 

 

Crude oil Produk 

SLC (Sumatra Light Crude) 

83% Vol 

Naptah 8% V 

LCO (Lirik Crude oil)15% 

Vol 

Kerosen 13% V 

SPC (Selat Panjang Crude)  ADO (diesel) 19% V 
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ITP (Instalasi Tangki dan Pengapalan) 

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

1. Menangani pengoperasian tangki crude dan produk. 

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

3. Pengelolaan seperator (penampung sementara buangan minyak). 

Laboratorium 

Laboratorium kilang berfungsi untuk mengawasi mutu minyak mentah 

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

menjamin sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Utilities 

Keberadaan unit utilities dimaksudkan dengan sebagai unit yang 

memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan vital unit operasi yang 

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

Kilang PT. PERTAMINA Sei Pakning adalah: 

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

Dayang. 

2. Pengoperasian Boiler (penghasil steam). 

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

4. Pengoperasian Pembangkit Listrik (Power Plant). 

5. Pengoperasian Udara Bertekanan (Compression Air). 

Pengoperasian Pembangkit Listrik (Power Plant) berfungsi mencatu tenaga 

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

Perumahan sarana lainnya, WIS Sungai Dayang, WTP, serta area NDB dengan 

pembangkit berupa Gas Turbin Generator dan Diesel Genset.   

Jika kilang mengolah minyak mentah sebanyak 50 MBSD, pembangkitan 

daya listrik di Power Station rata-rata sebesar kurang lebih 1800 KW, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan daya listrik diarea kilang kurang lebih 1200 KW dan untuk 

diluar kilang kurang lebih 600 KW. 
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Untuk menjamin kehandalan catu daya listrik, pada kondisi normal 

dioperasikan beberapa unit Gas Turbin Generator untuk mencukupi kebutuhan daya 

listrik tersebut. Sebagai contoh, jika mengoperasikan 4 unit Gas Turbin Generator, 

besarnya daya yang dibangkitkan masing-masing Gas Turbin Generaor adalah 

sebagai berikut: 

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

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

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

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

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

generator disatukan dalam Synchronizing Bus, yang kemudian dibagi 13 Outgoing 

Feeder untuk masing-masing beban termasuk motor penggerak pompa-pompa vital 

berdaya besar, yaitu 946-P1 A/B (pompa feed), 946-P2 A/B (pompa loading)m dan 

101-P6 B/C (pompa residu). 

Sistem penyaluran daya listrik menggunakan kabel bawah tanah 

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

kebutuhan tegangan rendah 380 V 3 fasa, digunakan transformator penurun 

tegangan sebanyak 12 trafo di area kilang dan 8 trafo di area perumahan. 

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pada jaringan distribusi listrik 

beserta peralatan yang dicatu, diperlukan suatu sistem perlindungan (proteksi). Alat 

pengaman dalam sistem perlindungan mendeteksi keadaan gangguan dan 

mengirimkan sinyal ke pemutus tenaga untuk mengisolasi atau memisahkan sistem 

yang terganggu terhadap sumber tegangan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu 

sangat diperlukan kehandalan dari alat pengaman, yaitu dalam keadaan normal 

harus menjamin kelancaran operasi, dan dalam keadaan tidak normal harus dapat 

memutus rangkaian dengan cepat dan tepat. 
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1.2 Kilang Produksi BBM RU II Sei Pakning 

Kilang produksi BBM RU II Sei Pakning adalah bagian dari PERTAMINA 

RU II Dumai yang merupakan kilang minyak dari Business Group (BG) pengolahan 

pertamina. 

Kilang Produksi BBM Sei Pakning dengan kapasitas terpasang 50.000 

perhari dibangun pada tahnun 1968 oleh Refining Associates canada Ltd (Reficen) 

diatas tanah seluas 280 H. Selesai tahun 1969 dan beroperasi pada bulan Desember 

1969. 

Pada awal operasi kilang, kapasitas pengolahannya, baru mencapai 25.000 

barel perhari. Pada bulan September 1975, seluruh operasi kilang beralih dari 

Reficen kepada pihak pertamina. Semenjak itu kilang mulai menjalani 

penyempurnaan secara bertahap sehingga, produk dan kapasitasnya dapat 

ditingkatkan lagi. 

Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000 

barel perhari. Mencapai 40.000 barel pada tahun April 1980. Dan sejak tahun 1982, 

kapasitas kilang menjadi 50.000 barel perhari, sesuai kapasitas terpasang. 

 

Gambar 1.1 Kilang Produksi PT. PERTAMINA RU II Sei Pakning 
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1.3 Bahan Baku PT. PERTAMINA RU II Sei Pakning 

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

1. SLC (Sumatera Light Crude) 

2. LCO (Liric Crude Oil) 

3. SPC (Selat Panjang Crude) 

Asal bahan baku yaitu: 

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

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

kapal laut yang berboobot 17.000-35.000 dwt dari Dumai. 

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

dengan kapal laut dikirim ke Sei Pakning. 

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

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

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

tangki penimbun yang dilengkapi dengan fasilitas pemanas. Dalam tangki 

penimbun terjadi proses pengendapan secara gravitasi sehingga kandungan air yang 

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

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

(Sperator). 

1.4 Proses Pengolahan 

Proses pengolahan minyak di PT. PERTAMINA (Persero) RU II Sei 

Pakning terdiri dari : 

1. Pemanasan Tahap Pertama 

Minyak mentah dengan temperatur 45-500C, dipompakan dari tangki 

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

temperatur kurang lebih 140-1450C, kemudian dimasukan ke Desalter 

untuk mengurangi dan menghilangkan garam-garam yang terbawa 

minyak mentah (Crude Oil). 
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2. Pemanasan Tahap Kedua 

Setelah melalui pemanasan tahap pertama, minyak dialirkan 

kedalam Heater, sehingga mencapai temperatur 325-3300C. Pada 

temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas, 

kemudian dimasukan kedalam kolom fraksinasi (Bejana Distilasi T-1) 

untuk proses pemisahan fraksi minyak. 

3. Pemisahan Fraksi-Fraksi 

Didalam kolom fraksinasi terjadi proses distilasi, yaitu pemisahan 

fraksi yang satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan titik didih 

(Boilding rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan terpisah dengan 

sendirinya pada tray-tray yang tersusun secara bertingkat-tingkat 

didalam kolom Fraksinasinya tabel 1.1. 

1.5 Visi dan Misi Perusahaan 

Kilang pertamina Sei Pakning bercahaya bersih, cantik, handal dan      

terpercaya. 

 

  Visi : 

Bersih 

1. Terciptanya budaya kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual. 

2. Mempunyai citra yang baik kedalam maupun keluar perusahan. 

3. Peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup. 

Cantik 

1. Selaras, serasi, dan seimbang serta tertera dan tersistem. 

2. Mempunyai etika yang tinggi, baik secara individu maupun perusahaan. 

3. Dicintai baik oleh pekerja dan keluarga maupun masyarakat. 
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Handal  

1. Mampu memberi jaminan terhadap pelanggan melalui kualitas pelayan yang 

prima. 

2. Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara terus 

menerus. 

3. Terciptanya lingkungan kerja yang menumbuh kembangkan kreativitas pekerja. 

Terpercaya  

1. Konsisten melakukan tata nilai dan etika bisnis perusahaan. 

2.Melaksanakan good corporate governance yang akan menumbuhkan 

kepercayaan dari stake holder dan akan meningkatkan upaya penciptaan nilai 

(valve). 

Misi : 

1. Melakukan usaha dibidang energi dan petrokimia. 

2. Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan 

berdasarkan tata nilai unggulan. 

 

1.6 Struktur Organisasi PT. PERTAMINA RU II Sei Pakning 

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur 

Organisai guna untuk mengetahui dan menempatkan para personal dibidang 

tugasnya masing-masing. Pertamina RU II Sungai Pakning dalam menjalankan 

operasi menggunakan line on-staff organization yang terdiri dari beberapa staff 

dengan tugas yang berbeda- beda dan bertanggung jawab dalam koordinasi stu 

pimpinan. 
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Struktur Organisasi Pertamina RU II Sei Pakning 

 

 

 

    

 

  

 

 

      

 

 

 

     

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. PERTAMINA RU II Sei Pakning 

 

 

 

 Setiap kepala bagian mempunyai tugas dan wewenang yang menjadi 

tanggung jawabnya. Berikut adalah penjelasan dari struktur diatas : 

 

1. Manager Produksi  

Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan disebuah 

perusahaan, Tugas pokoknya adalah : 

a. Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan BBM 

Sei Pakning. 

b. Mengendalikan dan memantau pengolahan dan pengembangan SDM. 

Manager RU II Production 

Sei Pakning 

Realiability SR Enginer Plant Engineer SPV 

Distributor BBM SPV Secretary 

Production 

Section 

Head 

HSE 

Section 

Head 

Sr. Spv 

Finance 

Sr. SPV 

General 

Affair 

Maintenance 

Section Head 

Procurement 

Section Head 

SPR 

Workshop 

SPV, Tech II 

Public & 

Facility 

Sr.SPV 

Planning 

Sr.SPV Mech 

& Civil 

SPV Electrical 

& Instrument 
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c. Merencanakan, meneliti, menyetujui dan realisasi rencana kerja, rencana 

anggaran operasi, rencana anggaran investasi jangka pendek, menengah dan 

panjang pengolahaan lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja, operasi kilang, 

pemeliharaan kilang dan fungsi penunjang lainnya. 

1. Group leader reliability 

Tugas pokoknya adalah : 

a. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan instrument. 

b. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk keperluan 

analisa , evaluasi dan pelaporan . 

2. Plant engineer supervisor 

Tugas pokoknya adalah : 

a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk 

b. Melakukan upaya penghematan dengan memperhatikan kehandalan operasi. 

3. Mengawal jalannya operasi agar berbeda di bawah baku mutu lingkungan yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah. 

3. Distribution BBM supervisor 

Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan pengolahan 

harian, penyediaan Crude Oil serta penyaluran produksi sesuai rencana yang telah 

ditentukan guna mencapai target operasi kilang secara optimal. 

 

4. Secretary 

 Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menejer untuk 

mengerjakan suatu perkerjaan .tugas pokok adalah : 

a. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada manajer 

produksi produksi BBM Sungai Pakning. 

b. Menerima perintah langsung dari menajer produksi BBM Sungai Pakning untuk 

kepentingan perusahaan sehari-hari. 

c. Mempersiapkan bahan surat-surat umtuk keperluan rapat menajer produksi. 
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5. Section head production 

Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan 

pengoperasian    utilities dan laboratorium serta segala kebutuhan, 

kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang secara aman, 

efektif dan efesien sesuai dengan target yang ditetapkan. 

       6. Section head HSE 

     Mengkoordinasikan, merencanakan, meneliti analisa, menyetujui dan    

mengawasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan 

terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan peralatan serta 

administrasi lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

      7. Section Head Maintenance 

      Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan kilang berfungsi 

dengan baik. Menyelenggarakan pekerjaan jasa dan kontruksi sipil, mekanik 

dan listrik. 

8. Section heat procurement 

      Menjamin stok minimum material perusahaan , mengatur proses 

pelelangan dan tender perusahaan, menjamin tersedianya transportasi 

perusahaan. 

9. Senior supervisor general affairs 

Dalam general affairsini memproses kegiatan yang berkaitan dengan    

pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber daya manusia. 

10. Senior supervisor finance refinery 

Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi dan mengawasi serta 

menyelenggarakan kegiatan fungsi keuangan yang meliputi penyusunan, 

pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengolahan, penerimaan dan 

pengeluaran dana seta pelaksanaan akutansi keuangan sesuai dengan 

standard akutansi keuangan yang berlaku. 
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11. Asisten operasional data dan sistem 

Menyediakan sarana komunikasi , sarana fasilitas administrasi PC 

dan laptop dan menjamin operasional internet. 

12. Senior supervisor gen del poly/ rumah sakit 

 Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala 

medical check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan awat 

inap dan emergency. 

13. Head of marine 

Pengaturan proses muat dan sandar kapal, penanggulangan 

pencemaran perairan berkoordinasi dengan pemerintah/direktur 

hubungan laut dalam penanggulangan bersama. 

1.7 Ruang Lingkup PT. Pertamina RU II Sei Pakning 

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

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

pengolahan Pertamina. Kilang Pertamina Sei Pakning terletak di tepi pantai Sungai 

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

November 1968 oleh Kontraktor Refican Ltd. (Refining Associates Canada 

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

awal beroperasi kapasitas produksi 25.000 barel per hari. Pada September 1975 

seluruh operasi Kilang Pertamina Sei Pakning beralih dari Refican kepada 

Pertamina.  

Selanjutnya kilang ini mulai mengalami penyempurnaan secara bertahap 

sehingga kapasitas produksinya dapat lebih ditingkatkan. Pada akhir 1977 kapasitas 

produksi meningkat menjadi 35.000 barel per hari dan April 1980 naik menjadi 40 

barel per hari. Kemudian mulai 1982 kapasitas produksi sesuai dengan design, yaitu 

50.000 barel per hari. Bagian operasi Kilang Sungai Pakning terdiri atas: CDU, ITP 

(Instalasi Tanki dan Pengapalan), utilities, dan laboratorium. 

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

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

maupun luar negeri. Salah satu komitmen menjadi kilang minyak kebangga 
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nasional terus berupaya meningkatkan program kehandalan kilang dan kualitas 

dalam mengelolah minyak mentah yang berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu 

pertamina telah berhasil mendapatkan penghargaan proper biru. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA  

KERJA PRAKTEK 

 
2.1 Kegiatan Kerja Praktek 

 Kegiatan kerja praktek (KP) dilaksanakan pada tanggal 02 November 2020 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di PT. PERTAMINA (Persero) RU II 

PRODUCTION SEI PAKNING dan ditempatkan pada bagian Electrical & 

Instrument Maintenance. Pada bagian ini memiliki tugas untuk memelihara dan 

menjaga semua peralatan listrik dan instrumen agar dapat berjalan dengan normal 

sehingga tidak menyebabkan gangguan pada sistem produksi.  

Adapun untuk waktu kegiatan selama kerja praktek adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Waktu Kerja Praktek  

NO Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d kamis 07.00 s/d 16.00 12.00 s/d 13.00 

2 Jumat 07.00 s/d 16.00 11.30 s/d 13.30 

3 Sabtu Libur Libur 

4 Minggu Libur Libur 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Kegiatan Kerja Praktek yang Dilaksanakan selama Dua Bulan 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan 

1 Senin, 05 Juli 2021 
Mengurus admisnistrasi seputar 

magang. 

2 Selasa, 06 Juli 2021 
Melengkapi perlengkapan kerja 

praktek. 

3 Rabu, 07 Juli 2021 
Mengurus administrasi seputar 

magang. 

4 Kamis, 08 Juli 2021 
Mengurus administrasi seputar 

magang. 

5 Jumat 09 Juli 2021 
Mengurus administrasi seputar 

magang. 
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NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 12 Juli 2021 
Arahan dari kepala security dan 

perkenalan area tempat magang. 

 

2 Selasa, 13 Juli 2021 
Perkenalan dengan karyawan 

area lapangan. 

 

3 Rabu, 14 Juli 2021 

Pengenalan area kilang, 

Pengecekan gangguan salah satu 

panel di WTP. 

Panel di 

WTP tidak 

bisa 

berfungsi 

4 Kamis, 15 Juli 2021   

5 Jumat, 16 Juli 2021 

Megger motor, 

Melepas ATG dari atas tangki 

untuk dilakukan perawatan. 

Pemasangan Blower untuk 

pekerjaan Cleaning tangki. 

ATG tidak 

dapat 

berfungsi 

dan 

dilakukan 

perawatan 

 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan keterangan 

1 Senin, 19 Juli 2021 
Cuti bersama hari raya Idul 

Adha 1442 H. 

 

2 Selasa, 20 Juli 2021 Hari raya Idul Adha 1442 H.  

3 Rabu 21 Juli 2021 

Pemasangan blower pada tanki 

02. 

Pemasangan control valve.  

Pergantian lampu penerangan di 

WTP. 

Blower 

dipasang 

pada tangki 

untuk 

cleaning 

tangki 

4 Kamis 22 Juli 2021 
Perbaikan Blower. 

Melepas ATG dari atas tangki 

untuk dilakukan perawatam 

Memperbaiki 

kabel pada 

blower yang 

putus 

5 Jumat 23 Juli 2021   
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NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 26 Juli 2021 

Memasang kerangan yang sudah 

diperbaiki di area WTP (water 

treatment plant). 

 

2 Selasa, 27 Juli 2021 

Mengambil kerangan dikantor 

logistik untuk dilakukan tes 

kebocoran. 

 

3 Rabu, 28 Juli 2021 

Uji tes kebocoran kerangan. Uji 

kebocoran 

kerangan 

baru 

4 Kamis, 29 Juli 2021 
Masih melanjutkan kegiatan hari 

rabu. 

 

5 Jumat, 30 Juli 2021 
Masih melanjutlan kegiatan hari 

rabu. 

 

 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 02 Agustus 2021 
Mengembalikan kerangan yang 

udah di tes ke kantor logistik. 

 

2 Selasa, 03 Agustus 2021 
Mengebor pipa stainless untuk 

tempat Stick Golf 

 

3 Rabu, 04 Agustus 2021 

Gotong royong dan Upacara 

Grand SAFETY TALK untuk 

Start Up kilang. 

Mencari referensi judul kp. 

 

4 Kamis, 05 Agustus 2021 

Mengantar plat baja ke area 

komplek. 

Plat baja 

untuk alas 

rumah  

5 Jumat, 06 Agustus 2021 Belajar membubut.  
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NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 09 Agustus 2021 

Pengecekan panel trip di area 

tangki. 

Pemasangan lampu sorot di area 

pipa minyak. 

Memasang 

lampu untuk 

operasi pada 

kilang 

2 Selasa, 10 Agustus 2021 

Merakit stop kontak. 

Melepas kabel power yang 

digunakan untuk pekerjaan 

ngelass. 

Merakit stop 

kontak untuk 

kantor 

maintannance 

3 Rabu, 11 Agustus 2021 Cuti tahun baru Islam.  

4 Kamis, 12 Agustus 2021   

5 Jumat, 13 Agustus 2021 

Memasang lampu dikantor 

Camat untuk acara Sunatan 

Massal. 

 

 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 16 Agustus 2021 

Perbaikan panel area pompa 

minyak. 

Megger motor di Telaga Suri 

Peerdana. 

Panel di 

area 

pompa 

minyak 

tidak dapat 

bekerja 

dan kilang 

tidak dapat 

beroperasi 

2 Selasa, 17 Agustus 2021 
Hari Proklamasi Kemerdekaan 

RI. 

 

3 Rabu, 18 Agustus 2021   

4 Kamis, 19 Agustus 2021 

Mengganti GLESSERIN di area 

kilang. 

Mengganti 

glessering 

agar kilang 

dapat 

beroperasi 

dengan 

lancar 

5 Jumat, 20 Agustus 2021   
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NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 23 Agustus 2021 

Pemasangan lampu area Boiler 

dan WTP. 

Perbaikan generator di Power 

Station. 

Salah satu 

generator 

tidak dapat 

bekerja 

dengan 

stabil 

2 Selasa, 24 Agustus 2021   

3 Rabu, 25 Agustus 2021 

Perbaikan Boiler. 

Perbaikan Kompressor. 

Memperbaiki lampu LCD 

Boiler 

tidak 

berfungsi 

dengan 

baik dan 

dilakukan 

perbaikan 

4 Kamis, 26 Agustus 2021   

5 Jumat, 27 Agustus 2021 

Perawatan Transmitter di Boiler. 

Pemasangan lampu LCD diruang 

Trafo area kilang. 

Perawatan 

transmitter 

yang mulai 

sering 

error 

 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan  

1 Senin, 30 Agustus 2021 

Pemasangan box panel dan 

penarikan kabel power untuk kafe 

apung telaga suri perdana. 

 

2 Selasa, 31 Agustus 2021 

Melanjutkan pekerjaan dihari 

sebelumnya. 

Pemasangan lampu untuk 

penerangan jalan. 

 

 

2.2 Target yang Diharapkan 

 Setelah melaksanakan kerja praktek selama dua bulan terhitung dari tanggal 

02 November sampai dengan 31 Desember 2020, begitu banyak ilmu dan 

pengalaman baru yang didapat serta suasana dan momen yang menarik dan asik 

untuk diingat dan diceritakan keteman ataupun kerabat. Semua yang telah didapat 

ketika melaksanakan kerja praktek merupakan bekal yang harus dipelajari dan 

didalami lagi sehingga apa yang telah kita ketahui secara umum dapat betul-betul 

dipahami.  
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 Berbicara mengenai Target yang diharapkan, target pribadi terbesar yang 

sangat diharapakan agar bisa tercapai adalah menjadi karyawan PT. PERTAMINA.  

2.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

 Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang dikenal juga dengan Health, 

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

luput dari perhatian Perusahaan. Bidang usaha Perusahaan sangat erat kaitannya 

dengan risiko yang mengancam para pekerjanya mengingat sifat gas alam yang 

disalurkan tersebut sangat mudah terbakar. Pertamina sangat peduli terhadap 

keselamatan para pekerjanya, oleh karena itu kewajiban yang diamanatkan kepada 

Perusahaan telah berkembang menjadi komitmen kuat yang membuat kami 

senantiasa melakukan upaya peningkatan HSE. 

 Penerapan HSE tidak hanya dilaksanakan oleh Perusahaan semata, namun 

juga seluruh pekerja, tanpa terkecuali. Koordinasi yang baik antar karyawan dan 

petugas lapangan diyakini mampu membuat semua pihak sadar akan risiko bahaya 

yang senantiasa mengancam di setiap proses operasional. Penyebaran informasi dan 

juga pelatihan aspek-aspek HSE telah dilakukan secara sistematis dan berkala 

kepada setiap pekerja melalui media internal yang dapat dijangkau dan dipahami 

dengan baik oleh seluruh pekerja. Melalui penerapan HSE yang optimal, kesehatan 

dan keselamatan pekerja akan terjamin, begitu juga dengan seluruh aset Perusahaan 

yang pada akhirnya berdampak secara positif dalam menjaga kelestarian dan 

keharmonisan lingkungan baik fisik maupun sosial. Pembinaan tenaga kerja tentang 

kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan: 

1. Melindungi setiap tenaga kerja dari segala bahaya. 

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

3. Meningkatkan produktivitas kerja. 

4. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efesien. 
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2.4 Kendala – kendala yang Dihadapi  

Berikut adalah kendala – kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

– tugas yang ada dilapangan: 

1. Keterbatasan dalam bertindak. 

2. Kepahaman yang masih belum begitu paham. 

3. Kekhawatiran dan keraguan terhadap kondisi dilapangan dan tindakan yang akan 

dilakukan. 

4. Kondisi lapangan yang kurang mendukung atau tidak memungkinkan. 

5. Fasilitas keamanan dalam bekerja yang kurang memadai bahkan bisa dibilang 

tidak ada. 

6. Keterbatasan dalam segi alat untuk kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Sambaran Petir 

Petir merupakan kejadian alam dimana terjadi loncatan muatan listrik antara 

awan dengan bumi. Loncatan muatan listrik tersebut diawali dengan mengumpul 

nya uap air di dalam awan. Ketinggian antara permukaan atas dan permukaan 

bawah pada awan dapat mencapai jarak sekitar 8 km dengan tempratur bagian 

bawah sekitar 60 ℉. 

Akibatnya, di dalam awan tersebut akan terjadi kristal-kristal es. Karena di dalam 

awan terdapat angin ke segala arah, maka kristal-kristal es tersebut akan saling 

bertumbukan dan bergesekan sehingga terpisah antara muatan positif dan muatan 

negatif. 

Pemisahan muatan inilah yang menjadi sebab utama tejadinya sambaran 

petir. Pelepasan muatan listrik dapat terjadi didalam awan, antara awan dengan 

awan, dan antara awan dengan bumi tergantung dari kemampuan udara dalam 

menahan beda potensial yang terjadi. 

Petir yang kita kenal sekarang ini terjadi akibat awan dengan muatan 

tertentu menginduksi muatan yang ada di bumi. Bila muatan di dalam awan 

bertambah besar, maka muatan induksi pun makin besar pula sehingga beda 

potensial antara awan dengan bumi makin besar. Kejadian ini diikuti pelopor 

menurun dari awan dan diikuti pula dengan adanya pelopor menaik dari bumi yang 

mendekati pelopor menurun. Pada saat itulah terjadi apa yang dinama kan petir. 

Penjang kanal petir bisa mencapai beberapa kilometer, dengan rata-rata 5 

km. kecepatan dari pelopor menurun dari awan bisa mecapai 3 % dari kecepatan 

cahaya. Sedangkan kecepatan pelepasan muatan balik mencapai 10% dari 

kecepatan cahaya. 
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1. Pembentukan Awan Bermuatan 

Terjadi nya awan merupakan konsekuensi dari ketidak stabilan atmosfer 

bumi. Energi sinar matahari menumbuk partikel udara dan akan memanaskan 

lapisan udara bagian bawah yang akan menyebabkan berkurang nya kerapatan dan 

atmosfer menjadi tidak stabil untuk gerakan ke atas. Hal ini disebabkan tekanan 

atmosfer berkurang sebanding dengan ketinggian yang akan mengakibatkan udara 

yang memuai akan bergerak ke atas. 

Gerakan lapisan udara keatas akan menurunkan temperatur lapisan udara 

sehingga pada tinggi dan temperatur tertentu akan berbentuk uap air. Uap air ini 

terkondensasi bersama dengan partikel debu yang aka membentuk titik-titik air 

yang terkumpul membentuk awan. Dalam keadaan normal pada atmosfer bumi 

terdapat sejumlah ion-ion positif dan negatif yang tersebar acak. Ion-ion ini terjadi 

karna tumbukan atom, pancaran sinar kosmis dan energi thermis. Jumlah ion-ion 

besar permukaan bumi yang merupakan gabungan dari ion-ion tersebut berkisar 

antara 1.000-80.000 buah tiap cm³. 

Pada keadaan cuaca cerah, di udara terdapat medan listrik yang berarah 

tegak lurus ke bawah menuju bumi. Besar medan listrik di permukaan bumi dalam 

orde 1 volt/cm besarnya berkurang terhadap ketinggian sehingga pada ketinggian 

30.000 kaki di atas tanah besarnya 0,02 Volt/cm. 

Dengan adanya medan listrik itu, butiran air yang terdapat di udara akan 

terpolarisasi karena induksi. Bagian atas bermuatan negatif dan bagian bawah 

bermuatan positif. Dengan demikian butiran air yang terdapat di awan akibat proses 

kondensasi akan terpolarisasi. 

Di dalam awan, terkadang tejadi pergerakan arus udara ke atas membawa 

butir-butir air yang berat jenisnya rendah dengan kecepatan sekitar 30 sampai 40 

m/detik. Karena mengalami pendinginan, butirsan air akan membeku sehingga 

berat jenisnya membesar yang mengakibatkan timbulnya gerakan udara ke bawah 

dengan kecepatan cukup tinggi. Dalam pergerakan di dalam awan ini, pada 

permukaan bagian bawah butiran air, timbul gaya tarik terhadap ion-ion negatif 
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yang mempunyai mobilitas rendah, sedangkan ion positif ditolak. Akibat nya, pada 

butiran air terkumpul muatan negatif. 

Bergabung nya ion-ion negatif menyebabkan ion-ion positif menjadi 

dominan. Dengan demikian butir-butir air lain  yang relatif kecil yang bergerak 

dengan kecepatan rendah akan lebih besar kemungkinannya menumbuk ion-ion 

bermuatan positif akibatnya butir air ini bermuatan postif. Dengan demikian 

muatan-muatan listrik yang semula terdistribusi  secara acak menjadi terpisah. 

Butir-butir air yang besar akan membawa muatan negatif berkumpul di awan bagian 

bawah, sedangkan butir-butir air yang lebih kecil yang bermuatan positif bekumpul 

di awan bagian atas. 

Bersamaan terjadinya pengumpulan muatan, pada awan timbul medan 

listrik yang intensitasnya semakin bertambah besar. Akibat nya gerakan kebawah 

butir-butir air menjadi terhambat atau terhenti. Dengan terjadi nya muatan pada 

awan bagian bawah, di permukaan bumi terinduksi muatan yang berlawanan 

dengan muatan pada awan bagian bawah. Akibatnya terbentuk medan listrik antara 

awan dengan permukaan bumi. Apabila medan listrik ini melebihi kekuatan tembus 

udara, maka terjadilah pelepasan muatan. 

 

2. Mekanisme Kilat  

Besarnya konsenstrasi muatan listrik pada awan adalah terbatas, tergantung 

pada kemampuan awan itu. Jadi permukaan bumi dapat dianggap sebagai elektroda 

yang mempunyai luas tak terhingga di permukaan bumi tidak pernah lebih besar 

dari 100 Volt/cm, maka discharge akan cenderung berasal dari awan. Dari hasil 

pengamatan para ahli, dapat disimpulkan bahwa lidah kilat yang tampak oleh mata 

sebenarnya terdiri dari beberapa sambaran (strokes) terpisah yang bergerak turun 

melalui jalan yang sama. 
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3.2 Initial leader (lidah mula) 

Leader dari suatu kilat didahului oleh aliran pengemudi (pilot streamer) 

yang menentukan arah perambatan muatan dari awan ke udara yang ionisasinya 

rendah. Karna cahaya sangat lemah tidak tertangkap terlihat oleh mata. Setelah pilot 

streamer ini terjadi, akan diikuti oleh titik cahaya yang bergerak secara melompat-

lompat yang dinamakan stepped leader. Kecepatan rambat dari stepped leader ini 

kira-kira 105 m/detik. Arah tiap-tiap langkah dari stepped leader berubah-ubah, 

sehingga jalannya tidak lurus dan patah-patah. 

 Ketika lidah mula menuju bumi, cabang-cabang dari lidah utama akan 

terbentuk. Bila stepped leader telah dekat ke bumi, akan terjadi kanal muatan positif 

dari bumi ke awan, karna ada beda potensial yang tinggi. Kanal muatan positif ini 

bertemu dengan ujung stepped leader, titik pertemuan ini disebut poin of strike, 

berada disekitar 20-70 m diatas permukaan bumi. Waktu dari stepped leader untuk 

sampai ke permukaan bumi kira-kira 20 m/detik. 

 

3.3  Return stroke (Sambaran Kembali) 

Ketika llidah petir mengenai bumi, suatu sambaran kembali yang sangat terang 

bergerak ke atas melalui jalan yang sama. Return stroke terjadi karna aliran muatan 

positif dari bumi ke awan atau aliran muatan negatif dari awan ke bumi. Setelah 

return stroke yang pertama, biasa nya terjadi sambaran-sambaran berikutnya karna 

pada bagian lain dari awan mempunyai cukup banyak muatan. Arus pada setiap 

sambaran rata-rata 20 KA, dalam keadaan tertentu bisa mencapai 100 KA. Arus 

petir ini merupakan arus impuls dimana harga puncak dicapai dalam beberapa 

mikro detik. Tempat-tempat di permukaan bumi yang terkena sambaran kilat 

tergantung dari gradien potensial di bumi, di bawah perjalanan dari stepped leader, 

disamping tinggi dari pada tempat tersebut. 
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3.4  Multiple stroke (terkaman yang berulang-ulang) 

Sesudah return stroke yang pertama, biasa nya masih ada pusat muatan yang 

lain dibawah awan untuk memulai sambaran berikut nya. Sambaran ini dimulai 

dengan suatu leader yang mengikuti jalan yang dilalui oleh return stroke sebelum 

nya. Ciri-ciri nya tidak ada percabangan, tidak dapat dilihat dengan kamera dan 

kecepatan nya amat sangat cepat kira-kira 3% kecepatan cahaya (C=1000 ft/dt). 

Karena ciri-ciri nya tidak ada percabangan, disebut sebagai lidah panah (dart 

leader). Dart Leader memerlukan waktu 1 meter detik untuk sampai ke bumi. Dart 

Leader ini kemudian akan diikuti dengan return stroke berikut nya. Interval antara 

return stroke sebelum nya dengan dart leadeer adalah 40-50 m detik. Biasanya suatu 

sambaran kilat terdiri dari 4 return stroke, kadang-kadang juga sampai 10 return 

stroke. Kecepatan dari stepped leader kira-kira 0,01 sampai dengan 10% kecepatan 

cahaya.  

 

3.5 Tangki Timbun 

Pada industri perminyakan tangki merupakan salah satu peralatan pokok diluar 

rangkaian proses, yang dipergunakan untuk menimbun produk jadi maupun yang 

belum jadi, baik yang berupa bahan bakar minyak (BBM) atau bukan bahan bakan 

minyak (Non BBM). 

Jumlah dan kapasitas tangki pada umum nya didasarkan kepada distribusi, jenis 

suplai, tranformasi distribusi, jumlah konsumsi minyak dan faktor-faktor lain. 

 Bentuk kontruksi tangki yang terdapat di industri perminyakan dipengaruhi 

oleh jenis produk yang disimpan dan tekanan operasional dalam tangki tersebut. 

Secara umum tangki dibuat berbentuk silinder tegak dengan dasar rata, bentuk 

silinder horizontal dan bentuk bola (spherical). 
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1. Klarifikasi Menurut  NFPA (National Fire Protection Association) 

Menurut NFPA Tangki Timbun diklrarifikasikan menjadi 

a. Tangki Atmosferis 

Adalah tangki timbun yang mempunyai tekanan sampai dengan 0,5 psig 

dinamakan tangki Atmosferis. Penggunaan nya adalah untuk menyimpan 

minyak bumi dan hasil-hasilnya. Berbentuk silinder, dirancang menurut 

standart API 650. 

b. Tanki Tekanan Rendah 

Tangki tekanan rendah yaitu jika tangki tersebut mempunyai tekanan antara 

0,5 psig sampai dengan 15 psig, tekanan diukur pada puncak tangki. 

Penggunaannya adalah untk menyimpan LPG, LNG dan lainnya, dirancang 

menurut standart Code API 620. 

c. Tangki Tekanan Tinggi 

Tangki tekanan tinggi adalah jika tangki tersebut mempunyai tekanan 15 

psig keatas. Tangki ini termasuk klarifikasi pressure Vessel dan dirancang 

berdasarkan standar Code ASME VIII.  

 

     3.6     Sistem Pentanahan 

Salah satu faktor kunci dalam dalam setiap tahanan pengamanan 

(perlindungan)      rangkain listrik adalah pentanahan. Apabila suatu tindakan 

pengaman atau perlindungan yang baik akan di lakukan, maka harus ada sistem 

pentanahan yang dibuat dengan benar. 

Agar sistem pentanahan dapat bekerja secara efektif, harus memenuhi 

beberapa persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 
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1. Membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengaman personil dan 

peralatan, menggunakan rangkaian yang efektif. 

2. Mampu melawan gangguan berulang dan menyebarkan arus akibat surja 

hubungan. 

3. Menggunakan bahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah, agar 

kontinuitas dalam melindungi peralatan sepanjang umur peralatan tetap 

terjaga. 

Dalam setiap pembicaraan tentang pentanahan, pertanyaan yang selalu 

muncul adalah seberapa kecil tahanan untuk pentanahan?. 

Pertanyaan ini sulit di jawab dalam harga ohm. Makin kecil makin 

baik, lebih jauh lagi, untuk perlindungan atau pengaman personil dan 

peralatan, patutu diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil dari satu ohm. 

Hal ini praktis untuk dilaksanakan dalam satu distribusi, saluran tranmisi, 

atau pun dalam subtasion distribusi. Dibeberapa tempat, tahanan sebesar 5 

ohm mungkin sudah memadai tanpa banyak gangguan, sedang ditempat lain 

mungkin sangat sulit di capai tahanan pentanahan di bawah 100 ohm. 

1. Fungsi pentanahan 

Fungsi pentanahan yaitu untuk membatasi tegangan yang timbul 

diantara peralatan dengan peralatan, peralatan dengan tanah dan meratakan 

gradient tegangan (penyebaran tegangan) yag timbul pada permukaan tanah 

akibat adanya arus kesalahan yang mengalir dalam tanah. 

2. Teori Pentanahan 

Banyak nya sistem pentanahan yang diperkenalkan dan pemakaian 

nya di berbagai tempat dalam kondisi tanah yang beragam dengan satu 

tujuan yaitu mendapatkan nilai tahanan kontak ke tanah yang sekecil 

mungkin. Standar mengenai besar nya nilai pentanahan tersebut bermacam-

macam dalam satu Negara, semakin kecil semakin baik. Untuk mengetahui 
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sejauh mana tahanan kontak ke tanah dari masing-masing sistem 

pentanahan, 

Dasar perhitunga nilai pentanahan adalah perhitungan kapasitansi 

dari susunan batang elektroda pentanahan dengan anggapan bahwa 

distribusi arus atau muatan uniform sepanjang batang elektroda.  

 

   

  

Gambar 3.1 Grounding Pada Tangki 

Hubungan antara tahanan dan kapasitansi dapat dijelaskan dengan suatu 

analogi yang merupakan dasar perhitungan karena aliran arus yang masuk 

ke dalam tanah dari elektroda pentanahan mempunyai kesamaan dengan 

emisi fluksi listri dari konfigurasi  yang sama dari konduktor yang 

mempunyai muatan yang terisolir. 
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 Misalkan dua pelat konduktor dengan luas masing-masing A cm dengan 

rapat muatan pelat masing-masing 
2cm

q
 dan 

2cm

q
  serta jarak antara keduanya 

adalah d cm. Jumlah garis fluks yang melalui dielektrik diantara kedua pelat adalah 

4 π . q . dVolt, jumlah muatan Q adalah q . A Coulumb. 

Kemudian     : 
V

Q
C   

Maka diperoleh  : 
Aq

dq

C

I

.

4 
   

    
A

d

C

41
  

Jika diantara kedua pelat diletakkan tanah dengan tahanan jenis   Ohm cm maka 

tahanan antara pelat adalah            : 

    R = 
A

d


 

Dari persamaan 1, maka :
 

    
CA

d

4

1
  

Jadi nilai tahanannya : 

    
C

R




4
  

Keterangan : 

 R = Tahanan (Ohm) 

 C = Kapasitas (Stat Farad) 

   = Tahanan jenis tanah (Ohm cm) 
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 Dalam hal ini tahanan elektroda nya sendiri tidak diperhitungkan karena 

tahanan jenis konduktor kecil sekali dibanding dengan tahanan jenis tanah. 

3.7     Standar Pentanahan 

Di PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning menggunakan standart yang 

dibuat khusus untuk PT. Pertamina (Persero) yaitu, standar Enjinering. Berikut 

sebagian isi dari standar Enjinering Pertamina. 

SEP KP 17 menetapkan persyaratan umum PERTAMINA untuk sistem listrik, 

perlengkapan, material dan instalasi.Menetapkan persyaratan untuk pembumian 

dan ikatan penyambungan bagian listrik dan non listrik baik untuk instalasi di darat 

maupun lepas pantai.  Biuagian ini mencakup pembumian dari perlengkapan listrik. 

Pembumian untuk kontrol listrik statis, pembumian untuk proteksi petir, dan dalam 

keadaan tertentu perlu tindakan untuk memproteksi tindakan lanjutan untuk 

memproteksi arus sasar. 

3.7.1 Umum 

1. Konduktor Berpengaman 

Suatu konduktor yang menghubungkan bagian konduktif terbuka atau 

bagian luar ke titik pembumian sumber, untuk menyediakan jalur balilk arus 

gangguan. 

2. Bagian Konduktif Terbuka 

Bagian kondukrif perlengkapan listrik yang dapat disentuh dan yang tidak 

betegangan tapi dapat menjadi bertegangan dalam kondisi gangguan. 

3. Bagian Konduktif Luar 

Bagian konduktif luar dari peralatan lain atau struktur yang secara normal  pada 

tegangan bumi. 
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4. Tegangan Rendah 

Suatu sistem yang mempunyai tegangan fase ke fase tidak melebihi 1000 V AC. 

5. Tegangan Tinggi 

Suatu sistem yang mempunyai tegangan fase ke fase lebih dari 1000 V AC. 

3.7.2 Pembumian Petir Dan Statis 

1. Seluruh perlengkapan dan bagian perlengkapan adalah andal untuk menahan 

tingkat bahaya yang potensial dari statis yang harus mempunyai kontak metalik 

yang efektif dengan logam yang terdekat dengan pembumian. 

2. Resistansi ke bumi dari seluruh perlengkapan logam pasangan tetap tidak boleh 

melebihi 5 ohm. 

3. Untuk mendapatkan proteksi dari sambaran langsung petir, paling tidak kerangka 

yang paling tinggi dari instalasi harus secara langsung dibumikan sedekat mungkin 

dengan pondasi minimum dua elektroda serta resistasi masing-masing elektroda 

tidak melebihi 5 ohm. 

 

3.7.3 Bejana dari Tangki Penyimpanan 

1. Jika dipasang langsung dengan kontak logam ke kerangka baja dibumikan, tidak 

diperlukan sambungan lain selain yang diperlukan untuk proteksi petir. 

2. Pembumian langsung untuk petir harus diterapkan jika dianggap perlu. 

3. Sambungan pembumian harus dengan konduktor tembaga 35 mm² kecuali untuk 

sambungan pembumian langsung untuk petir harus dengan konduktor 50 mm². 

4. Sambungan pembumian pada kerangka tangki dan ikatan sambungan dari atap 

terapung, tangga dan perlengkapan dalam tangki harus sesuai dengan SEP K21. 

5. Pelat elektroda pembumian terpisah smbungan atau bagian atas pembumian pada 

tangki harus dihubungkan ke elektroda pembumian terpisah dengan jumlah yang 
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sama seperti yang terdapat pada pelat sambungan atau bagian atas, baik tersendiri 

atau bersama-sama. Elektroda pembumian harus lebih dekat ke dasar tangki. 

3.8 Tahanan Jenis Tangki 

Faktor keseimbangan antara tahanan dan kapasitansi disekelilingnya adalah 

tahanan jenis tanah yang direpresentasikan dengan simbolρ (Rho). Harga tahanan 

jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas, dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu : 

1. Jenis tanah ; tanah liat, tanah berpasir, tanah berbatu, dan lain-lain. 

2. Lapisan tanah; berlapis-lapis dengan tahanan jenis tanah yang berlainan atau 

uniform. 

3. Kelembaban tanah. 

4. Temperatur sekeliling. 

Tahanan jenis tanah bervariasi, menurut Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 

(PUIL 2000) yaitu dari 30 Ohm-meter sampai dengan 3000 Ohm-meter.Pernyataan 

Ohm-meter mempresentasikan tahanan di antara dua permukaan yang berlawanan 

dari suatu volume tanah yang berisi 1 m3.Sering dicoba untuk mengubah komposisi 

kimia tanah dengan memberikan garam pada tanah dekat elektroda pentanahan 

dengan maksud mendapatkan tahanan jenis tanah yang rendah, namun cara yang 

seperti ini hanya baik untuk sementara oleh karena itu proses penggaraman harus 

dilakukan secara priodik sedikitnya enam bulan sekali.Cara lain untuk mengubah 

tahanan jenis tanah yaitu dengan memberikan air atau membasahi tanah.  Harga 

tahanan jenis tanah pada kedalaman yang terbatas sangat bergantung dengan 

keadaan cuaca.Untuk mendapatkan tahanan jenis tanah rata-rata untuk keperluan 
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perencanaan sistem pentanahan, maka diperlukan pengukuran dalam jangka waktu 

tertentu misalnya selama satu tahun.Biasanya tahanan tanah juga tergantung dari 

tingginya permukaan tanah dari permukaan air yang konstan.Untuk mengurangi 

variasi tahanan jenis tanah akibat pengaruh musim, maka pentanahan sistem dapat 

dilakukan dengan menanam elektroda pentanahan sampai mencapai kedalaman 

dimana terdapat kandungan air tanah yang konstan. 

Harga tahanan jenis tanah diambil untuk keadaan yang paling jelek karena 

kelembaban dan temperatur yang mungkin bervariasi pada keadaan tertentu dalam 

suatu daerah. 

Setelah diperoleh harga tahanan jenis tanah dan biasanya diambil harga yang 

tertinggi, maka berdasarkan harga tahanan jenis tanah tersebut sistem pentanahan 

dibuat.Jadi pada suatu perencanaan pentanahan, pengukuran tahanan jenis tanah 

pada tempat dimana akan dilakukan penanaman elektroda harus dilakukan terlebih 

dahulu. 
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3.9 Elektroda Pentanahan 

Elektroda pentanahan ialah penghantar yang ditanam kedalam tanah dan 

membuat  

Kontak secara langsung dengan tanah. Penghantar pentanahan yang tidak berisolasi 

yang ikut ditanam kedalam tanah dianggap sebagai bagian dari elektroda 

pentanahan. 

 

3.10 Elektroda Batang 

Yaitu elektroda yang berbentuk bulat, pipa galvanis, batang tembaga atau 

baja profil yang ditanam tegak lurus kedalam tanah, dengan kedalaman 

penanaman tergantung dari penjang elektrodanya. 

      

L

 

Gambar 3.2 Elektroda Batang 
Sumber : Course Note Instalasi III, 2005 : 12 
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  3.11 Satu Batang Konduktor 

 

Sistem pentanahan dengan menggunakan satu batang konduktor yang 

ditanam tegak   lurus dengan permukaan tanah sebagai elektroda. Berdasarkan 

perhitungan rumus-rumus  pendekatan untuk menghitung tahanan tanah yang telah 

diturunkan oleh H. B. Dwight dari sebuah konduktor berbentuk silinder adalah 

sebagai berikut : 

                       

a

L

 

Gambar 3.3 Satu Batang Konduktor Ditanam Tegak Lurus Permukaan Tanah 
Sumber : Anonim, Course Note Instalasi III : 18 

Jadi tahanan untuk satu batang konduktor yang ditanam tegak lurus pada 

kedalaman beberapa cm di bawah permukaan tanah adalah : 

R= 







1

2
ln

2 a

L

L


...................................... 

Keterangan : 

R = Tahanan pentanahan (Ohm) 

 =  Tahanan jenis tanah (Ohm-cm) 

a  = Jari-jari elektroda pentanahan (cm) 

L  =  Panjang elektroda yang ditanam (cm) 

 



35 
 

3.12 Sifat-Sifat Dari Sebuah Sistem Elektroda Tanah  

Hambatan arus melewati sistem elektroda tanah mempunyai tiga komponen, 

yaitu :  

a. Tahanan pasaknya sendiri dan sambungan-sambunganya. 

b. Tahanan kontak antara pasak dengan tanah sekitar. 

c. Tahanan tanah di sekelilingnya. 

Pasak-pasak tanah, batang-batang logam, struktur dan peralatan lain biasa 

digunakan        untuk elektroda tanah. Elektroda-elektroda ini umumnya besar 

dan penampangnya sedemikian, sehingga tanahnya dapat diabaikan terhadap 

tahanan keseluruhan tahanan keseluruhan sistem pentanahan. 

Tahanan antara elektroda dan tanah jauh lebih kecil dari yang 

biasanya diduga.Apabila elektroda bersih dari cat atau minyak, dan tanah 

dapat di pasak dengan kuat, maka Biro Standarisasi Nasional Amerika Serikat 

bahwa tahanan kontak dapat diabaikan. 

Pasak dengan tahanan seragam yang di tanam ke tanah akan menghantarkan 

arus ke semua jurusan. Marilah kita tinjau sutu elektroda (pasak) yang di 

tanam di tanah yang terdiri atas lapisan-lapaisan tanah dengan ketebalan yang 

sama. 

 

Gambar 3.4 Komponen Tahanan Elektroda Tanah 
Sumber : A.S Pabla, Sistem Distribusi Daya Listrik : 158 
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Lapisan tanah terdekat dengan pasak dengan sendirinya memiliki 

permukaan paling sempit, sehingga memberikan tahanan terbesar.Lapisan 

berikutnya, karena lebih luas, memberikan tahanan yang lebih kecil. Demikian 

seterusnya, sehingga pada suatu jarak tertentu dari pasak,lapisan tanah sudah tidak 

menambah besarnaya tahanan tanah sekeliling pasak. Jarak ini disebut daerah 

tahanan efektif, yang juga sangat tergantung pada kedalam pasak.Dari ke tiga 

macam komponen “tahanan”, tahanan tanah merupakan besaran yang paling kritis 

dan paling sulit di hitung dan diatasi. 

 

3.13 Pengaruh Tahanan Tanah Terhadap Tahanan Elektroda 

Rumus Dwight menunjukan, bahwa tahanan elektroda pentanahanke tanah 

tidak hanya tergantung pada kedalaman dan luas permukaan elektroda, tetapi juga 

pada tahanan tanah. Tahanan tanah merupakan faktor kunci yang menentukan 

tahanan elektroda dan pada kedalaman berapa pasak harus ditanam agar diperoleh 

tahanan yang rendah. Tahanan tanah sangat bervariasi di berbagai tempat, dan 

berubah menurut iklim. 

Tahanan tanah ini terutama ditentukan oleh kandungan elektrolit di 

dalamnya, kandungan air, mineral-mineral dan garam-garam. Tanah kering 

mempunyai tahanan tinggi, tetapi tanah basah dapat juga mempunyai tahanan 

tinggi, apabila tidak mengandung garam-garam yang dapat larut.Karena tahanan 

tanah berkitan langsung dengan kandungan air dan suhu, maka dapat saja di 

asumsikan bahwa tahanan pentanahan suatu sistem akan berubah sesuai perubahan 

iklim setiap tahunya. Variasi-variasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Karena kandungan air dan suhu lebih stabil pada kedalaman yang lebih besar, maka 

agar dapat bekerja efektif sepanjang waktu, sistem pntanahan dapat dikonstruksi 

dengan pasak tanah yang ditancapkan cukup  dalam di bawah permukaan tanah. 

Hasil terbaik akan diperoleh apabila kedalaman pasak mencapai tingkat kandungan 

air yang tetap. 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Variasi-variasi tahanan tanah 
Sumber : A.S Pabla, Sistem Distribusi Daya Listrik : 160 
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3.14 Tujuan Pengtanahan Peralatan 

 

Pengetanahan peralatan, berlainan dengan pengetanahan sistem, ialah 

pengetanahan bagian dari peralatan yang pada kerja normal tidak dilalui 

arus.Tujuan dari pengetanahan peralatan itu adalah :                                                                                      

1. Untuk membatasi teganagan antara bagian-bagian peralatan yang tidak 

dilalaui arus dan antara bagian-bagian ini dengan tanah sampai pada suatu 

harga yang aman (tidak membahayakan) untuk semua kondisi operasi normal 

atau tidak normal.Untuk mencapai tujuan ini, suatu sistem pengetanahan 

peralatan atau instalasi dibutuhkan. 

 Sistem pengetanahan ini gunanya ialah untuk memperoleh potensial yang 

merata (uniform) dalam semua bagian struktur dan peralatan, dan juga untuk 

menjaga agar operator atau orang yang berada di daerah instalasi itu berada 

pada potensial yang sama dan tidak berbahaya pada setiap waktu. Dengan 

dicapainya potensial yang hampir merata pada semua titik dalam daerah 

sistem pengetanahan ini, kemungkinan timbulnya perbedaan potensial yang 

besar pada jarak yang dapat dicapai oleh manusia sewaktu terjadi hubung 

singkat kawat ke tanah menjadi sangat kecil. 

2. Tujuan kedua dari pengetanahan peralatan ini adalah untuk memperoleh 

impedansi yang kecil/rendah dari jalan baik arus hubung singkat ke tanah. 

Kecelakaan pada personil timbul pada saat hubung singkat ke tanah terjadi. 

Jadi bila arus hubung singkat ke tanah itu dipaksakan mengalir melalui 

impedansi tanah yang tinggi, ini akan menimbulkan perbedaan potensial yang 

besar dan berbahaya. Juga impedansi yang besar pada sambungan-
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sambungan  pada rangkaian pengetanahan dapat menimbulkan busur listrik 

dan pemanasan yang besarnya cukup menyalakan material yang mudah 

terbakar. 

 

Secara singkat tujuan pengetahuan peralatan itu dapat diformulasikan sebagai 

berikut :  

a. mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya untuk orang 

dalam daerah itu. 

b. untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu baik besarnya maupun 

lamanya dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan  

kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya. 

c. untuk memperbaiki penampilan (performance) dari sistem.  

 

          Penghantar pentanahan ialah penghantar yang menghubungkan bagian 

yang harus ditanahkan dengan elektroda pentanahan. 

Ukuran penghantar/penghantar penghubung antar elektroda untuk tujuan 

pemakaian pada instalasi penangkal petir maupun untuk sistem pentanahan 

grid/kisi-kisi. Rumus yang dikembangkan oleh I.M. Onderdonk, dapat 

digunakan untuk tujuan tersebut : 
















1
234

log

33

10
Ta

TaTm

t
IA ....................................... 
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Dimana :  

A = Penampang Konduktor (Circular Mils) 

 1 Circular Mils = 0,0005067 Mm2 

I = Arus Gangguan (Amp) 

T = Lama Gangguan (Detik) 

Tm = Suhu Maksimum Konduktor Yang Diijinkan (=10830C) 

Ta = Suhu Keliling Tahunan Maksimum 

 

3.15  Pengukuran Tahanan Pentanahan 

 pengukuran pentanahan dengan metoda tiga titik dimaksudkan untuk 

mengukur tahanan pengetahanan. Misalkan tiga buah batang pengetanahan di mana 

batang 1 yang tahanannya hendak diukur dan batang-batang 2 dan 3 sebagai batang 

pengetanahan pembantu yang juga belum diketahui tahanannya (Gambar2.4). 

V

A

1 2 3

 

Gambar 3.6 Metoda Tiga Titik 
Sumber : T.S. Hutauruk. Pengetanahan Netral System Tenaga &Pengetanahan Peralatan : 

145-146. 
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 Bila tahanan diantara tiap-tiap batang pengetahanan diukur dengan arus 

konstan, tiap pengukuran dapat ditulis sebagai berikut : 

23131211
323121

233322
32

32

133311
31

31

122211
21

21

2222

2

2

2

RRRR
I

VVV

RRR
I

V
R

RRR
I

V
R

RRR
I

V
R





















 

Tetapi, 

322131   VVV  

Jadi : 

23131211
21 RRRR

I

V
R    

Akhirnya : 

231312 RRRRR   

 Tahanan batang pengetanahan dari elektroda 1 diberikan oleh persamaan 

2.5 jika kita dapat membuat : 

0231312  RRR  

 Keadaan ini dapat diperoleh dengan mengatur posisi elektroda 2 sehingga       

harga persamaan dipenuhi. 
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 BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil studi lapangan dan pengukuran langsung pada 

grounding tangki Di PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning juga 

berdasarkan pembahasan yang telah dijalankan dalam laporan tugas akhir 

ini maka penulis dapat menarik kesimpulan : 

1. Perbedaan nilai tahanan pentanahan antara hasil pengukuran dan 

perhitungan disebabkan karna penentuan nilai tahanan jenis tanah yang 

kurang tepat 

2. Pentanahan pada tangki sangat diperlukan mengingat potensi bahaya yang 

ditimbulkan yaitu bahaya akan kebakaran dan ledakan. 

4.2 Saran 

      1. Untuk Perguruan Tinggi 

       Di harapkan kepada perguruan tinggi, untuk memberikan seragam 

praktek di Perguruan Tinggi berupa  Wearpack, Alat Pelingdung Diri  

(APD), agar ke depan nya Mahasiswa/i yang ingin melaksanakan Kerja 

Praktek (KP) di Perusahaan besar, tidak repot lagi untuk mencari seragam 

praktek. 

     2. Untuk Perusahaan 

Di harapkan untuk tim Maintanance, Karyawan maupun HSE, dalam 

melaukan suatu pekerjaan harus lebih tegas dan teliti untuk penggunaan alat.  
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Lampiran 1 : Lembar Evaluasi 

LEMBAR EVALUASI PELAKSANAAN KP 

 

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FADILAH 

NIM : 3204181223 

Judul KP          : GROUNDING TANGKI PADA KILANG 

DISTRIBUSI PT.PERTAMINA RU II PRODUCTION    

SEI  PAKNING. 

   

 

No. ASPEK YANG DIEVALUASI NILAI 

ANGKA 

A. Pelaksanaan Lapangan (30%)  

B. 

B.1. 

B.2. 

B.3. 

Pembimbingan (50%) 

Motivasi 

Disiplin 

Sikap Kritis dan Kreativitas 

 

Rata-rata Nilai Pelaksanaan =  

 

C. 

C.1. 

C.2. 

Laporan 

Substansi 

Tata Tulis 

Rata-rata Nilai Laporan =  

 

 Nilai Evaluasi Pelaksanaan KP =   

 

 

Catatan :                                                                             Bengkalis, 31 Agustus 2021       

Nilai Huruf A =85-100                                                                     Pembimbing 

Nilai Huruf B+ =75-84 

Nilai Huruf B =65-74 

Nilai Huruf C+ =60-64 

Nilai Huruf C =55-59 

Nilai Huruf D =40-54 

Nilai Huruf E =0-39                                                             ZAINAL  ABIDIN,ST.,MT. 

                                                                                               NIP. 197411072014041001 
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Lampiran 2 : Daftar Hadir Kerja Praktek 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan 
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Lampiran 4 : Lembar Konsultasi 

LEMBAR KONSULTASI 

LAPORAN KERJA PRAKTEK (KP) 

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK LISTRIK 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

 

Nama                                : MUHAMMAD FADILAH 

NIM                                  : 3204181223 

Judul Laporan KP             : GROUNDING TANGKI PADA KILANG DISTRIBUSI  DI PT 

PERTAMINA (PERSERO) RU II – PRODUCTON  SUNGAI 

PAKNING  

Dosen Pembimbing           : ZAINAL ABIDIN,ST,.MT. 

 

NO 

 

Hari/Tanggal 

 

Isi Revisi 

 

Paraf 

    

                                                                                         

                                                                                       Bengkalis,31 Agustus 2021 

                                                                    Pembimbing 

      

 

                                                                          

ZAINAL ABIDIN,ST,.MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NIP. 197411072014041001 
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