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Kata Pengantar 

 

Puji Syukur Kepada Allah SWT, Atas Segala Rahmat Dan Hidayahnya 

Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik. 

Laporan ini penulis susun berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan kerja 

praktek di PT Patra Trading Tandem. 

Penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak tertentu yang banyak 

memberikan bantuan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan kerja praktek 

ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Johny custer, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Bapak Ibnu Hajar, ST., MT selaku ketua jurusan Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Suhardiman MT selaku ketua program studi Teknik 

Mesin D-III. 

4. Bapak Abdul Gafur., S.Si., MT selaku selaku dosen pembimbing dan 

koordinator Kerja praktek program studi teknik mesin. 

Dan juga kepada pihak PT Patra Trading Tandem, tidak lupa pula penulis 

mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada: 

1. Bapak Saipul Bahri selaku Pengawas Utama PT. Patra Trading Depot LPG 

Tandem. 

2. Bapak Riki Amal Yuda selaku HSE & Layanan Teknik sekaligus pembimbing 

magang di PT. Patra Trading Depot LPG Tandem. 

3. Bapak Sugiono Selaku Komandan security yang membantu membuat laporan 

(KP) PT. Patra Trading Depot LPG Tandem. 

4. Beserta staf dan karyawan-karyawan di perusahaan PT. Patra Trading Depot 
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Laporan kerja praktek ini disusun sedemikian rupa dengan dasar ilmu 

perkuliahan dan juga berdasarkan pengamatan langsung di PT. Patra Trading serta 

Tanya jawab dengan staff serta karyawan PT. Patra Trading Tandem. 

 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek (KP) ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

sifatnya membangun guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang 

akan dating. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas Perhatianya dan 

waktunya penulis mengucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 
 

Langkat, 22 Agustus 2021 

Penulis 

 

   

Andrean Syahputra    
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan 

besar untuk kemajuan Negara agar dapat bersaing terutama di bidang industri, 

manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi baik 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan dalam dunia industri maupun 

dalam kehidupan masyarakat luas. Di dalam proses produksi di dunia usaha manusia 

dituntut agar dapat menggembangkan ilmu dan teknologi . 

Dengan diadakanya program kerja praktek ini, diharapkan kepada 

mahasiswa, masyarakat luas dan sebagainya dapat melihat langsung objek, 

perkembangan teknologi dan ilmu yang didapat dalam perusahaan untuk 

menambah pengalaman. Wawasan serta ilmu kurikuler yang dilaksanakan 

mahasiswa selama di Politeknik Negeri Bengkalis. Secara umum (KP) disebut 

sebagai pelatihan diri untuk mendapatkan pengalaman di dunia usaha/industri. 

selama dalam proses KP diharapkan mahasiswa   memperoleh   pengetahuan 

praktis dan kemampuan yang handal yang didapatkan dari luar sekolah . Oleh 

sebab itu di dalam KP mahasiswa dapat melatih diri sebagai tenaga kerja 

prefesional dan memiliki keterampilan keahlian dan kehandalan dalam bekerja 

di dunia industri. 

Kegiatan perawatan serta usaha perbaikan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mendukung beroperasinya suatu system secara lancar sesuai yang 

dikehendaki. Selain itu kegiatan perawatan juga dapat meminimalkan biaya atau 

kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kerusakan mesin. 

Perawatan sendiri menurut kurniawan (2013) adalah suatu aktifitas yang 

dilakukan pada suatu industry untuk mempertahankan atau menambah daya dukung 

mesin selama proses produksi berlangsung. Suatu mesin produksi (evakuasi) yang 

digunakan secara terus-menerus akan mengalami penurunan karena itu perlu 
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dilakukannya suatu perawatan. Perawatan dilakukan agar semua peralatan 

atau sistem produksi bias berfungsi dengan baik dan efisien dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

Perawatan adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualits mesin atau peralatan agar tetap berfungsi dengan baik (vanni 

dyah pramesti & Ag Eko Susetyo, 2018). Secara umum jenis perawatan dibagi 

menjadi atas dua yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance. 

Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan sebelum kegagalan atau 

kerusakan terjadi sedangkan corrective maintenance dilakukan setelah terjadinya 

kegagalan atau kerusakan pada sebuah system. Ketidak teraturan terhadap perawatan 

mesin atau peralatan dapat mengakibatkan kerusakan dan tidak sesuai dengan apa 

yang diinginkan. Pemeliharaan atau maintenance menjadi hal penting dalam proses 

produksi suatu perusahaan sehingga menjadi bagian paling penting dari proses bisnis 

perusahaan dan memainkan peran pentingnya dalam keberhasilan suatu perusahaan 

atau organisasi. Perawatan yang optimal hendaknya dilakukan secara continue dan 

periode agar mesin dapat berfungsi secara maksimal. 

Dalam usaha perawatan serta perbaikan yang dilakukan perusahaan terhadap 

mesin dan peralatannya seringkali tidak memberikan hasil optimal, melainkan hanya 

menyebabkan terjadinya pemborosan karena perbaikan yang telah dilakukan tidak 

menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena tidak diketahuinya 

factor penyebab dari masalah tersebut. 

PT. Patra Trading merupakan anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga 

yang bergerak dalam aktivitas perniagaan produk-produk non BBM beserta 

turunannya dan pengoperasian stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), terminal aspal 

curah (TAC) serta pengelolaan Depot. 

Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan utama adalah untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat tercapai 

maka pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus berjalan dengan baik. LPG 

(Liquid Petrolium Gas) adalah salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi 
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oleh PT.Pertamina (Persero). Awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk 

tabung berukuran 12 kg – 50 kg, yang diperuntukan bagi kalangan terbatas. 

Penelitian yang dibuat oleh IISD (International Institute ForSustainable 

Development) hingga 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkandana lebih besar 

untuk subsidi energi daripada jumlah yang dikeluarkannya untukbelanja pertahanan, 

pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan 

kebijakan energi nasional pada tahun 2007, yaitu melakukan konversi minyak tanah 

ke LPG. Hal ini untuk meminimalisir subsidi minyak tanah yangmemiliki proporsi 

terbesar yaitu 50% dari subsidi energi pemerintah dan setiap tahun nilai dari subsidi 

tersebut semakin membesar. 

Konversi minyak tanah tersebut jugadilakukan untuk mengantisipasi harga 

minyak dunia yang semakin meningkat dan stokminyak mentah yang semakin 

menipis. PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produkdengan varian kemasan baru 

yaitu LPG 3 kg, produk LPG 3 kg ini disubsidi penuh olehpemerintah agar para 

konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Maka untuk itu pihak prusahaan 

mendirikan sebuah anak perusahaan-perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnis 

nasional maupun internasional. Ada beberapa anak perusahaan dari PT. Pertamina 

(persero) yaitu PT. Patra Trading diantara salah satunya. 

 
1.2 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari kerja praktik di PT. PATRA TRADING yaitu sebagai 

berikut: 

1.2.1 Dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

1.2.2 Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di 

bangku kuliah secara langsung di perusahaan. 

1.2.3 Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

1.2.4 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tempat 

pelaksanaan kerja praktik di PT. Patra Trading. 

1.2.5 Dapat memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh jurusan 

dalam melaksanakan kerja praktik lapangan tahun 2021. 
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1.3 Manfaat Kerja Praktik 

Adapun manfaat yang didapat dari kerja praktik yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Memperaktikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

dalam dunia kerja. 

1.3.2 Melatih dan menumbuhkan sikap pola piker yang professional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

1.3.3 Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung 

dalam aktivitas pekerjaan di dunia industry. 

1.3.4 Menjadikan mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan. 

1.3.5 Dapat mengetahiu informasi lowongan lapangan pekerjan dari kerja 

praktik. 

 

 
 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

 
 

Kerja praktek ini dilaksanakan di PT. Patra Trading (PERSERO). Jadwal 

pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh Politeknik Negeri Bengkalis pada 

setiap program studi adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu dari 05 juli 2021 – 04 agustus 

2021. Dengan menggunakan sistem kerja, masuk mulai pukul 08:00 WIB s/d 15:00 

WIB, dimulai dari hari Senin hingga hari kamis. 



 

 

BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 
2. 1 Sejarah PT. Patra Trading Tandem 

 
 

SPBE Tandem dikelola oleh PT. Patra Trading sejak 2011 merupakan SPBE 

yang melayani pengisian Agen Tabung LPG kemasan 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg 

melayani wilayah Kota Medan dan Sumatera Bagian Utara. PT. Patra Trading 

merupakan anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga yang bergerak dalam aktivitas 

perniagaan produk-produk non BBM beserta turunannya dan pengoperasian stasiun 

pengisian bulk elpiji (SPBE), terminal aspal curah (TAC) serta pengelolaan Depot. 

PT. Patra Trading telah melakukan perubahan dan penyesuaian struktur 

organisasi maupun proses kerja agar lebih efektif dan efisien. PT. Patra Trading terus 

bergerak dan melakukan perubahan. Melalui budaya kerja EPIC (Excellence, 

Profesional, Integrity dan Customer Focus) yang menjadi dasar perubahan nilai-nilai 

dasar pekerja, hal ini menjadi menjadi suatu semangat dan harapan untuk 

mewujudkan cita-cita menjadikan PT. Patra Trading menjadi perusahaan trading dan 

Jasa terkemuka serta mitra terpercaya di sektor industri Hilir Migas. 

Peran dan penugasannya yang dilakukan oleh PT Patra Trading merupakan 

perpanjangan tangan PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani Bisnis Trading dan 

Pengisian SPBE sehingga: 

 Lebih responsive 

 Lebih flexible (tidak birokratis) 

 Mengembangkan   bisnis trading dan pengisian SPBE di pasar 

domestik. 

 Memberikan kontribusi deviden 

 Menjadi perusahaan yang mandiri, sehat dan profesional. 

 Mendukung usaha PT. Pertamina Patra Niaga secara langsung dan 

tidak langsung kepada Pertamina (persero). 
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Setelah berhasil melakukan pencapaian di tahun 2014 dan mengembalikan 

performa terbaik melalui program penerapan target kerja kepada lini manajemen 

sejak pertengahan 2015, kini PT. Patra Trading melanjutkan upaya untuk terus 

tumbuh dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. 

Akhirnya melalui performa fundamental yang semakin solid serta komitmen 

tinggi untuk melaksanakan budaya korporasi yang berlandaskan pada nilai 

perusahaan bersih, mandiri dan mampu melakukan sinergi usaha serta siap 

memenangkan kompetisi bisnis dan melakukan pengembangan usaha yang lebih 

agresif dalam rangka mewujudkan visi – misi. 

Berawal dari PT Elnusa Patra Informatika, dengan bisinis jasa teknologi, jasa 

supplier, serta industry di bidang pengembangan minyak dan gas bumi sesuai Akta 

pendirian No. 75, tanggal 24 September 1997 (yang ditetapkan sebagai hari ulang 

tahun PT. Patra Trading). 

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Desember 2002, perseroan berubah nama 

menjadi PT. Elnusa Patra Trading. Dengan bisnis perdagangan umum petrokimia, 

aspal pelumas BBM, Pertanian dan Perkebunan (pengolahan & pemasaran hasilnya) 

serta industry (pertambangan). 

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 1 juli 2005, perseroan berubah nama menjadi 

PT. Patra Trading. Dengan bisnis yang sama dengan sebelumnya. 

Berdasarkan Akta No. 7, tanggal 22Juli 2008, perseroan menyesuaikan 

dengan undang-undang perseroan terbatas meliputi: Perdagangan ekspor – import, 

interinsuler dan local terutama memperdagangkan produk bahan bakar minyak, 

pelumas, aspal, petrokimia, bahan kimia uum serta sejenisnya. Pertanian dan 

perkebunan Pertambangan pada umumnya, jasa pembebasan barang 9 (cutoms 

clearance) jasa distribusi/handling. Jasa penunjang di pertambangan dan 

perminyakan. Jasa transportasi dan distribuso non BBM (pelumas, aspal, petrokimia, 

LPG, bahan kimia umum serta sejenisnya) pengisian bulk (SPBE) Plant Nitrogen dan 

Industri Tabung. 
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2.2 Visi Dan Misi PT Patra Trading Tandem 

Adapun visi dan misi pt patra trading tandem adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Visi perusahaan yaitu:Menjadi perusahaan trading terkemuka dan mitra 

terpercaya di sector hilir industry migas. 

2.2.2 Misi perusahaan yaitu:Mengelola dan mengembangkan usaha trading, jasa LPG 

dan jasa lainnya secara komersial dan Berkesinambungan. 

 
2.3 Struktur Organisasi Pt patra trading tandem 

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur 

Organisai guna untuk mengetahui dan menempatkan para personal dibidang tugasnya 

masing-masing. PT. Patra Trading tandem dalam menjalankan operasi menggunakan 

line on-staff organization yang terdiri dari beberapa staff dengan tugas yang berbeda- 

beda dan bertanggung jawab dalam koordinasi suatu pimpinan. 

 

Tabel 2.3 Struktur Organisasi PT. Patra Trading Tandem. 
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2.4 Logo Perusahaan 
 
 

Gambar 2.4 logo perusahaan PT PATRA TRADING TANDEM. 

 

 

 
2.5 K3L 

Harus menggunakan Safety/APD lengkap seperti helm,sarung tangan dll. 

Harus lengkap dengan Administrasi control atau surat izin. 
 

 

Gambar 2.5 K3L pada pt patra trading 
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2.6 Tata Nilai Perusahaan 

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, perusahaan berpegang teguh dan 

berkomitmen menerapkan Tata Nilai sebagai berikut: 

 Excellence, menciptakan nilai tambah serta melakukan inovasi dan perbaikan 

kualitas yang berkesinambungan, guna mewujudkan perusahaan trading dan 

jasa yang memiliki daya saing yang tinggi. 

 Profesional, dikelola dan didukung oleh pimpinan dan pekerja yang memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dengan orientasi kerja secara cepat, tepat dan 

akurat dengan memperhatikan aspek yang dapat meminimalisasi resiko. 

 Integrity, berpedoman pada azas kejujuran, disiplin, serta berkomitmen untuk 

menjaga nama baik dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas 

kepentingan pribadi dan kelompok. 

 Costumer focus, membangun hubungan serta memberikan pelayanan dan 

solusi terbaik kepada pelanggan. 

Patra Trading terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik (GCG), termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi dan kewajaran, seimbang dengan pengembangan nilai-nilai dan budaya 

perusahaan yang tercantum dalam Kode Etik serta budaya perusahaan. 

Pelaksanaan GCG di Perseroan bertujuan untuk: 

 
 Mengontrol dan memobilisasi hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris, direksi, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat serta 

lingkungan. 

 Mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan. 

 Mengelola sumber daya manusia secara lebih amanah. 

 Mengelola risiko yang lebih baik. 

 Meningkatkan akuntabilitas kepada stakeholder. 

 Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 

 Meningkatkan budaya kerja perusahaan. 

 Meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik. 
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2.7 Tempat Air Limbah 

 
 

Limbah air ini adalah air dari sisa pemakaian selama produksi berlangsung seperti air 

bekas cuci tangan, toilet, wc dan bekas air limbah dari depot lpg tandem. 

 
 

Gambar 2.7 tempat air limbah PT Patra Trading tandem. 

 
 

2.8 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 

Tempat pembuangan sampah terpadu ini merupakan wadah dari pembuangan 

sampah seperti daun, palistik dan lain-lain, dan jika sudah penuh maka sampah akan 

di angkut oleh dinas perhubungan yang menangulangi sampah. 

 

Gambar 2.8 tempat pembuangan sampah terpadu PT Patra Trading tandem 
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2.9 Tempat Pembuangan Limbah B3 

Tempat pembuangan limbah B3 ini adalah merupakan limbah yang tidak 

dapat terurai. Seperti, bekas sarung tangan bekas, pakaian kerja bekas dan lain-lain. 

 
 

Gambar 2.9 tempat pembuangan limbah B3 PT Patra Trading tandem 



 

 

BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTIK (KP) 

 

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Kerja Praktik (KP) dimulai pada tanggal 05 juli 2021 s/d 04 agustus 2021 di 

PT. Patra Trading. Jam kerja kerja dimulai pada pukul 08.00 s/d 13.00 wib. Ada 

waktu istrahat pada jam 11.30 s/d 13.30 wib. Pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktik (KP) yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

3.1.1 Kegiatan minggu pertama dari tanggal 05 - 07 Juli 2021 

 

1. Pada 05 Juli 2021 yaitu melakukan perkenalan 

Perkenalan ini dilakukan agar dapat mengatahui lingkungan di PT. Patra 

Trading baik karyawan perusahaan, dan lainnya. 

Bertujuan agar mengetahui karyawan beserta jabatan nya di PT. Patra 

Trading. Baik di bidang oprator, perkantoran dan sampai security. 

Kenapa dilakukan, karna agar tau nama-nama para pekerja di perusahaan 

sesuai bidangnya. 

 
3.1.2 Pada 06 Juli 2021 yaitu Pengenalan Kawasan Kerja LPG 

Pengenalan kawasan kerja dilakukan pada pagi hari dengan di bimbing oleh 

pak Riki Amal Yuda langsung, yaitu dimulai dengan dari kawasan pintu masuk depot 

LPG hingga ke mesin sampai ke pengisian tabung gas LPG. Pengenalan ini juga 

dilakukan agar paham kawasan depot LPG, agar nantinya jika ada emergency saya 

tau harus berkumpul di titik kumpul dengan menuju ke titik kumpul dengan melalui 

ke jalur evakuasi. 

Kenapa dilakukannya pengenalan kawasan kerja LPG agar saya mengatahui 

juga para pekerja sesuai bidangnya, baik pengisian, petugas kebersihan hingga 
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security. Pengenalan kawasan kerja juga dilakukan agar saya tau dimana tempat 

pengisian tabung gas LPG, sistem kelistrikan, pengisian tangki timbun dan lain nya. 

Bertujuan agar mengetahui nama-nama kawasan kerja pada depot LPG PT. 

Patra Trading. 

Dilakukan agar ingat kawasan kerja dan depot LPG, beseta nama-nama para 

pekerja sesuai dibidangnya. 

 

Bagaimana, dengan memperkenalkan diri pada pekerja di kawasan kerja depot 

LPG ke setiap bidang pekerjaan, agar mengetahui anak magang/kerja praktik (KP). 

 

 
3.1.3 Pada 07 Juli 2021 yaitu Melakukan Pengenalan Mesin 

Pengenalan mesin ini dilakukan agar mengetahui mesin-mesin apa saja yang 

digunakan di Depot LPG, baik dari mesin pengisian LPG, evakuasi LPG, pompa 

PMK dan mesin lainnya di PT. Patra Trading: 

 

Kenapa dilakuikan nya prosedur agen masuk-keluar, yaitu agar mengatahui 

proses agen-agen ingin melakukan pengisian tabung gas, dan juga agar faham 

prosedur yang harus dilakukan itu apa saja. Ternyata prosedur awal nya yaitu dengan 

cara yang pertama, agen masuk untuk mengambil no antrian, kemudian mengambil 

loading order (LO) di Get Kepper untuk memverifikasi. Kemudian seluruh agen 

diwajibkan menimbang armada yang akan melakukan pengisian baik itu isi ulang 

maupun pembongkaran mobil skidtank. Kemudian aen kemudian agen menuju ke 

areal pengisian LPG di Felling Hole. Kemudian memakirkan armadanya yang akan 

dilakukan pembongkaran tabung dan melakukan pengisian tabug. Setelah siap untuk 

pengisian agen wajib melakukan pemberian LO ke setiap regu-regu pengisian tabung 

gas LPG. Setiap pengisian tabung, maka tabung dilakukan penimbangan terlebih 

dahulu yang akan di isi dengan gas LPG. Setelah melakukan pengisian dan di muat 

ke truk agen akan di kembali ke armadanya sesuai dengan LO nya. Kemudian setiap 

regu melakukan pengecekan kembali muatan agen yang meninggalkan areal 

pengisian, setelah melakukan pengisian maka dilakukan penimbangan kembali 
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muatan isi tabung LPG tersebut bersama armadanya. Maka selanjutnya agen 

melakukan proses Good Isuue (GI). Setelah melakukan GI oleh Get Kepper maka 

akan di verifikasi oleh security, kemudian setelah selesai maka agen dapat 

meninggalkan depot. 

 

Menagapa dilakukan, yaitu agar tidak terjadi kerugian pada agen dan 

perusahaan. 

 

Bagaimana cara kerjanya, yaitu dengan mengikuti prosedur yang telah di 

terapkan, dan cara kerja nya sudah di jelaskan di atas. 

 
3.1.2 Kegiatan Pada Minggu Kedua dari Tanggal 12 – 14 Juli 2021 

2. Pada 12 Juli 2021 Pengenalan Mesin-Mesin Depot LPG 

Pengenalan mesin ini dilakukan agar saya dapat mengatahui apa saja mesin- 

mesin yang ada di depot LPG tandem. Bertujuan agar menambah wawasan dan 

mengatahui meisn-mesin yang dibutuhkan dalam depot LPG tandem. Dan saya dapat 

mengetahui mesin pompa, kompresor, diesel, dan mesin lainnya. Kenapa dilakukan? 

Agar saya lebih mengerti dari kegunaan dari mesin-mesin di depot LPG tandem nah 

misalnya pada mesin pompra kompresor kegunaan yaitu untuk melakukan 

penyedotan liquid dari mobil tangka ke tangka timbun, nah pompa kompresor ini juga 

ada dua jenis yaitu untuk melakukan penyedtan dari mobil tangka ke tangka timbun 

dan ada juga dari tangki timbun ke Filling Hole yaitu dimana untuk tempat pengisian 

tabung GAS. 

Cara kerjanya yaitu dengan membuka valve buka tutup pada pompa 

kompresor kemudian cek pastikan apakah sudah bener-bener terbuka apa belum, nah 

jika sudah terbuka maka buka juga valve pada bagian pipa yang di tujukan ke tangka 

timbun dari mobil tangki. Kemudian hidupkan dengan menekan tombol pada pompa 

kompresor. 

3. Pada 13 Juli 2021 Melihat cara Pengoprasian Mesin 

Pengoprasian ini dilakkan pada waktu pagi hari satu jam sebelum jam kerja 

dimulai, saat pengoprasian mesin ini dilakukan satu jam sebelum melakukan kegiatan 
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kerja pada pegawai depot LPG tandem yaitu agar mesin stabil dan tau jika kondisi 

mesin apakah bisa di oprasikan apa tidak, karna jika terjadi kerusakan maka masih 

ada kesempatan untuk di perbaiki. Bertujuan agar mesin stabil pada saat melakukan 

pengoprasian pada pengisian tabung gas LPG. 

Sistem kerjanya, jika mesin pompa kompresor yaitu dengan caramembuka valve buka 

dan tutup pada bagian aliran dari mobil tangka ke tangki timbun jika sudah dibuka 

maka pastikan lagi apakah sudah benar-benar terbuka atau belum jika sudah maka 

tekan tombol untuk menghidupkannya. Cara kerja kerja dari mesin pompa evakuasi 

yaitu. Pertama-tama menghidupkan kompresor sampai terkumpul di tangki angin, 

setelah tekanan 8 bar pada tangki angin maka pompa dapat dioprasikan. Kemudian 

pasanglah Nozel valve tabung dan letakan dirak tabung dengan posisi tabung terbalik, 

jika tabung dan nozel terliat tidak bocor maka selanjutnya valve angin dibuka dan 

angin bertekanan masuk ke solenoid kompresor dan pompa bekerja sesuai pengaturan 

swich solenoid, kemudian pompa menghisap LPG di dalam tabung untuk disalurkan 

ke tangki timbun. 

a. Pada 14 Juli 2021 Item Sarfas 

Yaitu melakukan cek harian, mingguan, 3 bulan dan tahunan pada mesin/alat 

di perusahaan PT. Patra Trading Depot LPG Tandem. 

Dilakukan agar mengetahui keadaan mesin-mesin pada depot LPG apakah ada 

kerusakan atau tidak. 

Dengan melakukan Preventive Maintenance Harian, mingguan, tiga bulan dan 

tahunan dengan meliahat kondisi-kondisi dari Ball Valve, Check Valve, Genset, 

EWS(Emergency Warning Sytem), Instalasi listrik, Kompresor Angin Type Piston, 

Kompresor LPG, Tangki Timbun, Pompa LPG, Check Scale/Timbangan Digital, 

Kompressor Angin Type Screw, dan lain-lain. 

Cara kerjanya yaitu dengan membawa cek harian dengan menceklis apakah 

kondisi bagus dan jika tidak dengan tanda silang. 

 
3.1.3 Kegiatan Pada Minggu ke tiga dari Tanggal 19 – 22 Juli 2021 

a. Pada 19 Juli 2021 Rencana Kerja 
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Rencana kerja adalah suatu proses yang beriorientas pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan tetap memperhatikan potensi dan 

kendala yang dihadapi atau kendala yang timbul. 

Kenapa dilakukan agar dapat mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan 

pada saat bekerja, yaitu dengan menyiapkan pakaian K3, P3K, dan menyusun rencana 

kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan evaluasi. 

Tujuan nya yaitu agar agar setiap pekerjaan dapat mencapai target yang 

diharapkan, dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan, membantu bekerja secara 

sistematis, dan tersetruktur. 

Cara kerjanya yaitu dengan menentukan target dalam setiap bidang pekerjaan 

yang dilakukan, menyelesaikan dengan tepat waktu, memilih seseorang yang ahli 

dalam bidang pekerjaan yang dilakukan, mengatur dan melakukan evaluasi yang logis 

dari setiap pekerjaan yang dilakukan. 

 
3.1.4 Pada 21-22 Juli 2021 melakukan Adminitrasi Sistem 

Adminitrasi sistem adalah yaitu melakukan cek harian, mingguan, bulanan, 

tiga bulan dan tahunan pada peralatan-peralatan di depot LPG tandemseperti Ball 

Valve, Check Valve, Genset, EWS (Emergency Warning System), Intalasi Listrik, 

Kompressor Angin Type Piston, Kompressor LPG, Tangki Timbun, Pompa LPG, 

Check Scale/Timbangan Digital, Kompressor Angin Type Screw, CCTV dan lain 

lain. 

Adminitrasi sistem ini dilakukan agar peralatan teap terjaga dan dapat 

mengetahui mana yang masih bisa dipakai dan sudah tidak layak pakai, maka jika 

sudah tidak layak dipakai maka harus di ganti atau di benerin. 

Tujuan nya agar alat- dan peralatan pada depot LPG tetap terjaga. Dan 

terkontrol tiap harinya. 

Cara kerjanya yaitu dengan memeriksa keadaan dari setiap alat dan peralatan 

dari depot LPG, dengan melakukan pengecekan atau menghidupkan terlebeih dahulu 

sebelum pada saat jam kerja di mulai. Bisanya cek harian ini tidak terlalu dilakukan 
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dikarenakan maintenance nya hanya melakukan perbaikan atau perawatan satu 

minggu sekali. 

 
3.1.4 Kegiatan Pada Minggu Keempat dari Tanggal 26 – 28 Juli 2021 

3.1.5 Pada26-28 Juli 2021 Perawatan dan Perbaikan. 

Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga 

kehandalan peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Perbaikan adalah 

pemulihan suatu kondisi pada peralatan atau permesinan yang telah mengalami 

kerusakan atau penurunan perfoma sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. 

Perawatan dan perbaikan dilakukan agar mesin terjaga kesehatan nya dan 

nyaman digunakan pada saat beroprasi. Tujuannya agar sistem pada mesin dan 

peralatan tetap normal dan terjaga serta tidak terjadi kerusakan yang fatal. 

Cara kerjanya jika perawatan yaitu melakukan service pada bagian-bagian 

tertentu saja dan tidak perlu di bongkar semua dan melakukan pengecekan pada 

peralatan dan mesin di depot LPG, jika ada kerusakan dan tidak dapat di benerin 

maka diganti dengan sepear part yang baru. 

 
3.1.5 Kegiatan Pada Minggu Kelima dari Tanggal 2 – 4 Juli 2021 

3.1.6 Pada 2-4 Agustus 2021 Sistem Kelistrikan Depot LPG Tandem 

Sistem kelistrikan pada depot LPG Tandem yaitu: 

3.2 Saklar induk adalah dimana seluruh sistem kelistrikan terhubung dengan salah 

satau saklar yaitu pada saklar induk, jika saklar induk dimatikan maka semua 

arus listrik akan padam. Berfungsi sebagai pengatur arus dari PLN ke SPBE 

tandem. 

3.3 Panel AMF (Automatic control) merupakan panel yang bertujuan untuk 

mengatur arus listrik atau mengatur tegangan arus listrik, berfungsi sebagai di 

kawasan depot LPG yaitu untuk mengaturnya jalan tegangan arus listrik pada 

depot LPG tandem. 

3.4 Jalur masuk aliran listrik adalah sebuah rangkaian sehingga electron dapat 

mengalir dari sumber voltase atau harus listrik proses perpindahannya juga pada 
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electron inilah yang dikenali sebagai listrik. Dimana electron masuk ke dalam 

rangkaian listrik dinamakan sumber listrik. Sedangkan jalur masuk aliran listrik 

pada depot LPG tandem ialah untuk memfilter arus listrik ke panel Automatic 

Control. (AMC). 

3.5 Panel induk adalah perangkat yang berfungsi sebagai tempat penyuplai, 

pembagi, penghubung, pengaman, dan pengontrol tenaga listrik dari sumber 

pemakai. Sedangkan panel sebagai pengatur arus listrik pada depot LPG tandem. 

3.6 Generator adalah mesn yang digunkan untuk menghasilkan energy listrik dari 

sumber energy mekanik. Prinsip kerjanya dari generator listrik adalah induksi 

elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya. 

Kenpa dilakukan pengenalan kelistrikan depot LPG sama saya yaitu agar saya 

memahami sistem kelistrikan yang ada di depot LPG, dan agar mengerti sistem panel 

pada depot LPG tandem dan tidak hanya itu saya juga di ajarkan mengecek tegangan 

arus listrik pada panel panel yang ada di depot LPG. 

 

3.2 Target yang diharapkan 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

softskill yang dimiliki. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menegakkan disiplin saat jam bekerja. 

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan 

pemanfaatan ilmu Teknik mesin di perusahaan. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan di 

tempat KP. 

4. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai yang diinginkan. 

5. Mengetahui cara perawatan dan perbaikan mesin evakuasi. 
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3.3 Perangkat yang digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja industri mahasiswa dituntut 

langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area maintenance CDU (Crude 

Distallation Unit). Guna untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibekali dari 

Politeknik Negeri Bengkalis dan sekaligus membantu pekerjaan karyawan. Dalam hal 

ini mahasiswa selama melakukan pekerjaan perawatan diperusahaan banyak 

menggunakan peralatan pembantu untuk membantu pekerjaan yang diberikan. 

Diantara perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Alat pengaman (safety) 

2. Leptop 

3. Alat tulis 

3.4 Data yang diperlukan 

1) Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data, yang melibatkan berbagai 

faktor dalam pelaksanaannya. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati 

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang bekerja. 

2) Interview 

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara 

langusng baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

industri/perusahaan. 

3) Studi perpustakaan 

Studi perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsungkepadasubjekpenelitian.Merupakanmetodepengumpulandatayang dilakukan 

dengan membaca dan mempelajari literatur – literatur yang berhubungan dengan 

proses dan kerja, juga catatan – catatan yang didapatkan di bangkukuliah. 
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3.5 Dokumen dan File yang Dihasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Patra Trading, perusahaan 

memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat diakses oleh mahasiswa 

seperti:Struktur Organisasi PT. Patra Trading. Pihak perusahaan juga memiliki 

dokumen rahasia yang tidak dapat diakses oleh pekerja/mahasiswa magang, karena 

dokumen dan file itu merupakan rahasia perusahaan. 

 
3.6 Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas praktek ini 

yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu dari 

segi bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang diperlukan dalam 

pembuatannya. 

2. Sulit untuk mendapatkan peralatan saat melakukan perawatan dan perbaikan 

dikarenakan belum hapal letak peralatan yang dibutuhkan. 

3. Kurangnya pemahaman yang di dapatkan sehingga kesusahan dalam 

penyusunan laporan. 

 

 

3.7 Hal yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal yang 

dianggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut: 

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

penyusunan laporan KP. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari buku maupun media internet. 

4. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

kerja praktek telah selesai. 



 

 

BAB IV 

PERAWATAN MESIN POMPA EVAKUASI 

 
 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1Latar Belakang 

Pompa evakuasi gas LPG di PT. Patra Trading ini adalah pompa dengan 

sistem pneumatic yang   digunakan   untuk   mengevakuasi   sisa-sisa gas pada 

tabung gas 3 kg / 12 kg atau mengevakuasi tabung gas yang mengalami kebocoran 

pada pentilnya sehingga harus dievakuasi kembali ke dalam tangki timbun. Letak 

pompa evakuasi ini di bagian get kepper di mana get kepper tempat pengisian tabung 

gas LPG. Prinsip kerja pompa evakuasi gas LPG dengan sistem peneumatik yang 

menggunakan kompresor, dengan menghidupkan kompresoer sampai terkumpul di 

tangki angin, dengan tekanan 8 bar dimana angin dari kompresor akan menuju ke 

pompa evakuasi melalui selang-selang pompa evakuasi yang sudah saling terhubung 

dengan komponen komponen pompa evakuasi yaitu terdapat pada solenoid switch 

yang mengatur keluar masuknya angin yang bertekanan sehingga piston pada pompa 

evakuasi bergerak naik turun sehingga terjadi penghisapan pada saat pipa bergerak 

naik turun. Karna pompa ini alat yang bergerak maka timbul beberapa permasalahan 

yaitu sering terjadi kebocoran pada valve, kurangnya penghisapan yang di sebabkan 

oleh seal pada pompa harus diganti, permasalahan yang terjadi yaitu terdapat juga 

pada solenoid switch nya yang sering rusak dikarenakan pompa evakuasi beroprasi 

setiap hari. 

Salah satu permasalahan yang ada pada pompa evakuasi di PT. Patra Trading 

ini yaitu terdapat kebocoran pada valve dan seal kit pada pompa evakuasi gas LPG. 

Maka setiap minggu, atau 1 bulan sekali melakukan perawatan rutin pada mesin 

pompa evakuasi gas LPG. judul ini karna perawatan nya yang simple dan tidak terlalu 

menghabiskan banyak biaya. Perawatan nya paling sering mencuci atau mengganti 

valveyang bocor, dan mengganti seal kit. Jika tidak dapat beroprasi yang terjadi 
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adalah tidak dapat melakukan penghisapan pada tabung gas yang bocor, maka terjadi 

kerugian pada PT. Patra Trading. 

Agar menjaga mesin pompa evakuasi dapat beroprasi dengan baik, yaitu 

dengan melakukan perawatan rutin pada pompa evakuasi gas LPG. Kebocoran pada 

tabung pompa evakuasi yang diakibatkan oleh rusaknya atau kendurnya seal kita 

sudah tidak pas atau sudah kurang penghisapannya maka harus diganti. 

 
4.1.2 Tujuan 

1. Tujuan dari judul ini adalah agar dapat lebih memahami tentang pompa 

evakuasi gas LPG, dari sistem perawatan dan perbaikannya. Agar 

memahami tentang judul yang di ambil ini. Adapun juga tujuan lainnya 

yaitu agardapat memberikan pengalaman dengan cara bentuk 

pengaplikasian atau melakukan seminar tentang cara perawatan dan 

perbaikan pada pompa evakuasi gas LPG. 

2. Tujua dari memperbaiki pompa evakuasi ini adalah agar pada saat 

penghisapan pada tabung gas LPG tidak terjadi kebocoran saat melakukan 

penghisapan pada tabung, Biasanya disebabkan oleh seal kit pada tabung 

pompa evakuasi gas LPG. Tidak hanya itu juga, perbaikan ini dilakukan 

agar pompa beroprasi dengan baik. 

 
4.1.3 Manfaat 

1. Dapat mengetahui bagaimana perawatan dan perbaikan pada mesin pompa 

evakuasi gas LPG. 

2. Dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada mesin pompa 

evakuasi gas LPG, 

3. Dapat menangani apabila terjadi kebocoran pada tabung filter pompa 

evakuasi dan mengganti seal kit pada pompa evakuasi gas LPG. 

4. Dapat mengetahui langkah-langkah perawatan dan pengoperasian pompa 

evakuasi. 
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4.2 Landasan Teori 

4.2.1 Pengertian pompa 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan 

dari sutu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut, 

kenaikkan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pengaliran, hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan 

perbedaan ketinggian hambatan gesek. 

Pada prinsifnya pompa mengubah impeller mekanik menjadi impeller aliran 

fluida, impeller yang diterima oleh fluida digunakan untuk menaikkan tekanan dan 

mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. 

Pompa juga dapat digunakan pada proses-proses yang membutuhkan tekanan 

hidraulik yang besar, hal ini impeller dijumpai antara lain pada peralatan-peralatan 

berat, dalam operasi mesin-mesin peralatan berat membutuhkan tekanan discharge 

yang besar dan tekanan isap yang rendah, akibat tekanan yang rendah pada sisi isap 

pompa, maka fluida akan naik dari kedalaman tertentu, sedangkan akibat tekanan 

yang tinggi pada sisi discharge akan memaksa fluida untuk naik sampai pada 

ketinggian yang diinginkan. 

 
4.2.2 Pengertian pompa evakuasi gas LPG 

Pompa evakuasi gas LPG adalah pompa dengan sistem pneumatic yang 

digunakan untuk mengevakuasi sisa-sisa gas pada tabung gas 3 kg / 12 kg atau 

mengevakuasi tabung gas yang mengalami kebocoran pada pentilnya sehingga harus 

dievakuasi kembali ke dalam tangki timbun. 

 
4.2.3 Pengertian perawatan dan perbaikan 

Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga 

peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan yang dimaksud 

dengan perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang 

telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati 

keadaan semula. 
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Perbaikan dan perawatan 

Kesimpulan 

Pengoprasian 

Analisis hasil dan pembahasan 

Pengujian 

Identifikasi masalah 

mulai 

 

 

4.3 Metodologi 
 

 

Tabel 4.3 Struktur Metodologi 

4.3.1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Mesin Evakuasi Gas LPG 

Permasalahannya yaitu terjadi kebocoran di nozel evakuasi, hal yang harus di 

lakukan dengan mengganti nozel atau memperbaiki nozel pada mesin evakuasi. Hal 

yang sering terjadi juga yaitu terdapat kebocoran pada tabung evakuasi, jika terjadi 

kebocoran pada tabuung maka dengan memperbaiki tabungnya yang bocor dengan 

mengelas atau mengganti tabung yang bocor. Dan yang sangat sering terjadi yaitu di 

oring seal kit, yaitu terjadi apabila mesin evakuasi sudah tidak menghisap lagi, maka 
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dilakukan harus mengganti dengan seal kit yang baru. Namun ada juga kerusakan nya 

yaitu terdapat sistem pheneumatiknya yaitu pada component solenoid manual, dan 

solenoid air comperesornya. 

4.3.2 Perbaikan dan Perawatan 

1. Alat dan bahan 

 
 

Alat: 

a. Kunci ringpas 8/10 

b. Kunci T8 dan T10 

c. Obeng biasa dan obeng bunga bila diperlukan 

d. Tang 

e. Palu 

f. APD 

g. Kunci inggris 

h. Dan kunci lainnya yang dibutuhkan. 

Bahan: 

i. Seal kit 

ii. Saring tabung filter 

iii. Nozel 

iv. Cairan contac cleaner 

v. Selenoid valve swich 

 
 

3    Komponen-Komponen Mesin Evakuasi 

Adapun komponen-komponen umum dari mesin evakuasi yaitu: Tabung 

filter, Selenoid valve Swich 1 Set, Nozel, Kompresor Angin, Fleksibel Hose ½ 250 

PSI dan angin Nylon PE Uk. 6x8mm. 

Fungsi-fungsi dari komponen mesin Evakuasi Gas LPG yaitu: 

 Tabung filter berfungsi sebagai menyaring liquid dari kotoran yang berada 

tabung gas LPG dan dari selang pada mesin evakuasi, agar liquid tetap 

bersih saat di alirkan/masuk ke mesin pompa evakuasi. 
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 Selenoid Switch berfungsi sebagai untuk mengatur keluar masuknya 

tekanan angin ke solenoid valve air compressor. 

 Nozel berfungsi sebagai pengikat pada ujung valve tabung untuk 

melakukan penyedotan pada tabung gas LPG agar tidak bocor. 

 Kompresor Angin berfungsi untuk menghasilkan tekanan angin tinggi 

untuk menggerakan piston pompa evakuasi. 

 Fleksibel Hose ½ 250 PSI berfungsi sebagai penyambung instalasi dari 

nozel ke instalasi pipa mesin evakuasi yang didalamnya dialiri gas LPG. 

 Selang Nylon PE berukuran 6x8mm berfungsi untuk aliran angin masuk 

dan keluar pada Selenoid Swich yang dialirkan oleh compressore. 

 
3. Perawatan Rutin Mesin Evakuasi 

Untuk perawatan rutinnya satu bulan dua kali untuk membersihkan tabung 

filter dan juga membersihkan solenoid valve, melakukan penggantian filter air, 

membersihkan selang-selang pada mesin evakuasi gas LPG dengan carbu clean. 

Melakukan perawatan rutin pada pompa evakuasi gas LPG agar tidak terjadi 

kebocoran pada saat penyedotan tabung gas LPG.. 

 
4. Perbaikan Mesin Evakuasi 

Pertama tama kita melakukan pengecekan lalu melakukan pergantian apabila 

ada yang rusak/tidak dapat digunakan lagi, tetapi hal yang sering terjadi kerusakan 

yaitu pada filter LPG tabung,yaitu dengan cara melakukan pergantian filter LPG pada 

tabung yang sudah terpakai dengan filter LPG yang baru dengan membuka tabung 

yang berukuran 4 inci dengan menggunakan kunci T 12 dan kemudian lepaskan 

bagian-bagian tersebut dengan mencungkil dengan obeng biasa. Kemudian ganti dan 

pasanglah filter air yang baru. Namun tidak hanya mengganti filter air saja tetapi 

mengganti satu pasang solenoid valve jika sudah tidak bisa digunakan lagi. Cara 

menggantinya dengan membuka baut pada atau dengan menggunakan kunci T 8 atau 

kunci ring pas 8. 

5. Langkah Langkah Perawatan dan Perbaikan Mesin Evakuasi Gas LPG 
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Langkah-Langkah Perawatan. 

a. Pertama cek bagian-bagian dari setiap mesin evakuasi gas LPG, apakah terjadi 

kebocoran atau tidak. 

b. Selanjutnya jika sudah melakukan pengecekan pada mesin evakuasi gas LPG, 

maka lakukan persiapkan alat seperti kunci dan lainnya untuk membongkar 

bagian mesin evakuasi gas LPG tersebut. 

c. Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta menyiapkan peralatan 

untuk membuka pada bagian mesin evakuasi gas LPG tersebut, maka 

melakukan pembongkaran pada bagian mesin evakuasi gas LPG. 

d. Kemudian bukalah bagian pada pompa evakuasi bagian tabung atas dan 

bawah dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

e. Kemudian setelah melakukan pembukaan pada pompa evakuasi di bagian 

tabung maka lihat kondisi dari seal kit dari mesin piston penggerak, apakah 

masih layak pakai atau tidak layak pakai, jika seal kit tidak layak maka ganti 

dan jika masih layak hanya melakukan pembersihan pada tabung pompa 

evakuasi dan seal kit. 

f. Kemudian, kemudian bersihkan solenoid valve air compressor menggunakan 

cairan contac cleaner agar kotoran pada lubang-lubang sirkulasi hilang dan 

menjadi bersih. 

g. Kemudian setiap melakukan perawatan dan perbaikan pompa evakuasi gas 

LPG harus mengganti filter pompa, agar liquid gas LPG tetap bersih selalu 

sebelum masuk ke pompa untuk meminimalisir kerusakan pompa evakuasi. 

h. Kemudian bersihkan bagian lainnya juga pada mesin evakuasi gas LPG 

tersebut dengan cairan contact cleaner. 

i. Setelah melakukan pembersihan pada bagian-bagian mesin evakuasi, maka 

pasanglah kembali bagian-bagian yang dibuka untuk dibersihkan dan diganti 

tadi. 

 

 
 

Langkah-Langkah Perbaikan 
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a. Pertama kita tetap melakukan pengecekan pada mesin evakuasi gas LPG 

tersebut, apakah ada kebocoran atau kerusakan yang harus diperbaiki dan 

harus diganti. 

b. Kemudian persiapkan alat untuk membuka mesin evakuasi gas LPG dan 

bahan yang diganti. 

c. Biasanya hal yang sering terjadi pada mesin evakuasi gas LPG yaitu pada seal 

kit yang berada pada pompa tabung evakuasi tersebut. Jika terjadi kebocoran 

maka pada pompa berarti seal kit nya perlu diganti dengan yang baru. Dengan 

membuka seal kit tersebut pada bagian atas dan bawah pompa tabung 

evakuasi gas LPG. 

d. Kemudian, setelah di buka lalu melakukan pemasangan terhadap seal kit yang 

baru. 

e. Setelah dipasang yaitu kita perlu melakukan pengecekan pada filter tabung 

apakah masih dapat digunakan atau tidak, biasanya untuk filter tabung selalu 

diganti saat melakukan perawatan dan perbaikan agar liquid tetap bersih 

sebelum masuk ke tangki timbun. 

f. Kemudian juga hal yang sering terjadi pada seleneoid valve air compressor 

yang tidak dapat berfungsi lagi maka harus dibuka dan di ganti dengan yang 

baru. 

g. Setelah melakukan perbaikan maka pasang kembali. Dan lakukan 

pengecekan sebelum di gunakan agar dapat mengetahui kerusakan lainnya. 

 
4.3.3 Pengujian 

Pengujiannya dengan menggunakan tabung gas yang berisi liquid gas LPG 

dengan begitu tabung gas di kaitkan di valve pompa evakuasi dengan keadaan 

terbalik. Kemudian cek apakah terjadi kebocoran pada valve nozel yang di pasangkan 

di tabung, jika ada masalah maka diperbaiki dan jika sudah tidak dapat diperbaiki 

maka ganti dengan valve yang baru. Kemudian cek juga pada bagian filter tabung 

pompa evakuasi, jika masih dapat pakai maka tidak diganti. Biasanya setelah 

melakukan perawatan atau perbaikan pada pompa evakuasi filter tabung pada pompa 
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evakuasi harus diganti agar liquid agar tetap bersih jika masuk ke tangki timbun. 

Kemudian pastikan juga pada selenoid switch apakah masih berufngsi secara normal 

atau tidak jika tidak maka melakukan penggantian pada selenoid switch, dan pastikan 

juga pada tabung atas dan bawah apakah terjadi pengisapan yang setabil tidak, jika 

tidak setabil maka wajib melakukan pergantian seal kit dengan membuka tabung 

bagian atas dan bawah pada pompa evakuasi. Kemudiansetelah dilakukan 

pengecekan maka lakukan perawatan atau perbaikan. 

 
4.3.4 Analisis Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari pengujian yang dilakukan sebelum melakukan perawatan dan 

perbaikan pada pompa evakuasi, dengan adanya melakukan pengecekan pada pompa 

yaitu pada bagian filter tabung, selenoid switch, cek juga pada tabung bagian atas dan 

bawah pada pompa evakuasi, jika pengisapan tidak normal maka melakukan 

pembongkaran pada tabung atas dan bawah untuk mengganti seal kit, dan juga cek 

pada bagian-bagian selang, dan valve pompa evakuasi, jika sudah melakukan 

pengujian maka melakukan perawatan dan perbaikan. Setelah melakukan perawatan 

dan perbaikan maka melakukan pengujian kembali agar mengetahui kondisi dari 

pompa evakuasi yang sudah di perbaiki, jika tidak ada lagi masalah pada pompa 

evakuasi baik pada filter tabung, pengisapan nya sempurna atau stabil, dan tidak 

terjadi kebocoran pada valve pompa evakuasi, maka pengujian tersebut berhasil dan 

dapat beroprasi dengan baik dan stabil. 

 
4.3.5 Pengoperasian 

Cara Operasionalkan Mesin Evakuasi Gas LPG 

Pertama-tama menghidupkan kompresor sampai terkumpul di tangkiangin, 

setelah tekanan 8 bar pada tangki angin maka pompa dapat dioprasikan. Kemudian 

pasanglah Nozel valve tabung dan letakan dirak tabung dengan posisi tabung terbalik, 

jika tabung dan nozel terliat tidak bocor maka selanjutnya valve angin dibuka dan 

angin bertekanan masuk ke solenoid kompresor dan pompa bekerja sesuai pengaturan 
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swich solenoid, kemudian pompa menghisap LPG di dalam tabung untuk disalurkan 

ke tangki timbun. 

 
4.3.6 Kesimpulan 

Kesimpulan dari permasalahan pada pompa evakuasi gas LPG adalah yaitu: 

1. Dengan melakukan pengujian dan melakukan perawatan serta perbaikan agar 

mengetahui penyebab terjadinya penghambatan pada saat pompa beroprasi. 

2. Dapat mengetahui perawatan pada pompa evakuasi. 

3. Sangatlah perlu dilakukan pengecekan pada pompa evakuasi agar mengetahui 

keadaan pompa evakuasi beroprasi dengan stabil dan lancar serta tidak terjadi 

kerusakan atau masalah yang mengganggu pada pompa evakuasi gas LPG. 

4. Paham saat melakukan pengoprasian pada pompa evakuasi. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.6 Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktek di PT. patra trading tandem, penulis dapat 

menarik kesimpulan secara umum sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

hal – hal sebagai berikut : 

a) Dalam melaksanakan KP mahasiswa dapat melatih diri sebagai tenaga 

kerja propesional yang memiliki keterampilan, keahlian dan kehandalan 

dalam bekerja di dunia industri. 

b) perawatan rutin mesin evakuasi satu bulan dua kali untuk membersihkan 

tabung saring dan juga membersihkan solenoid valve, melakukan penggantian 

filter air, membersihkan selang-selang pada mesin Evakuasi dengan 

menyemprotkan angin ke selang. 

c) Cara mengoperasikan mesin evakuasi gas LPG,Pertama-tama menghidupkan 

kompresor sampai terkumpul di tangki angin, setelah tekanan 8 bar pada 

tangka angin maka pompa dapat dioprasikan. Kemudian pasanglah Nozel 

valve tabung dan letakan dirak tabung dengan posisi tabung terbalik, jika 

tabung dan nozel terliat bocor maka selanjutnya valve angin dibuka dan angin 

bertekanan ke solenoid ke kompresor dan pompa bekerja sesuai pengaturan 

solenoid, kemudian pompa menghisap LPG di dalam tabung untuk disalurkan 

ke tangki timbun. 

d) Untuk menghentikan oprasionalnya pompa, maka valve angin ditutup dan 

lepaskan Nozel yang mengikat pada valve tabung. 

e) Perawatan adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualits mesin atau peralatan agar tetap berfungsi dengan 

baik. 
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5.7 Saran  

a) Semoga depot LPG Tandem dapat menerima anak magang terus dan 

memberikan pengalaman-pengalaman terhadap mahasiswa magang 

dengan baik. 

b) Semoga kedepannya dapat memperbanyak materi terhadap anak 

magang. 

c) Memberikan tugas khusus untuk anak magang. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Pengertian Pompa; 

https://g.co/kgs/CJRUfL 

2. Pengertian Pompa Evakuasi Gas LPG; 

https://www.google.com/search?q=pengertian+pompa+evakuasi+gas+lpg 

&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN- 

w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=penger 

tian+pompa+evakuasi+gas+lpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECC 

MQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6B 

AgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB 

_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz 

3. Pengertian Perawatan dan Perbaikan; 

https://www.google.com/search?q=pengertian+perawatan+dan+perbaika 

n&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A16345339 

32176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian+perawatan+da 

n+perbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCM 

Q6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6 

gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQ 

J0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEB 

sAEKwAEB&sclient=gws-wiz 
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https://g.co/kgs/CJRUfL
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&sxsrf=AOaemvLjOmeXMjjlQRuN-X5K78lszN-w2Q%3A1634533280883&ei=oP9sYY2qNc_bz7sP9ZW4gAk&oq=pengertian%2Bpompa%2Bevakuasi%2Bgas%2Blpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEBYQHkoECEEYAFDcvidY8cknYIjWJ2gBcAJ4AIAB_gGIAeIFkgEFMC40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&sxsrf=AOaemvItKHTYNHYZ6uHzce3sbyNG5bKzWw%3A1634533932176&ei=LAJtYeCNCuv6z7sPzsqSsA0&oq=pengertian%2Bperawatan%2Bdan%2Bperbaikan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFAAWABg78YCaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz


34 
 

 

LAMPIRAN 
 

 

1. LAPORAN HARIAN 

 

 

 
Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 1(Satu) 

 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 05 juli 

2021 

Perkenalan PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 06 juli 

2021 

Pengenalan Kawasan 

Kerja LPG 

PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 07 juli 

2021 

Prosedur Agen 

Masuk-Keluar 

PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 2(Dua) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 12 juli 

2021 

Pengenalan Mesin – 

Mesin Depot LPG 

PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 13 juli 

2021 

Melihat cara 

Pengoprasian Mesin 

PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 14 juli 

2021 

Item Sarfas PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 3 (Tiga) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 19 juli 2021 Rencana Kerja PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 21 juli 2021 Adminitrasi Sistem PT. PATRA 

TRADING 

Kamis, 22 juli 2021 Adminitrasi Sistem PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 4 (Empat) 
 

 

 

 

Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 26 juli 

2021 

Perawatan dan 

Perbaikan 

PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 27 juli 

2021 

Perawatan dan 

Perbaikan 

PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 28 juli 2021 Perawatan dan 

Perbaikan 

PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 5 (Lima) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 2 Agustus 

2021 

Sistem Kelistrikan PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 3 Agustus 

2021 

Sistem Kelistrikan PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 4 Agustus 

2021 

Sistem Kelistrikan PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 6 (Enam) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 9 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

Selasa,10 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 11 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 7 (Tujuh) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 16 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 17 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

jRabu, 18 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 
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Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke- 8 (Delapan) 
 

 
Hari / Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 23 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

Selasa, 24 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

Rabu, 25 Agustus 

2021 

Penyusunan Laporan PT. PATRA 

TRADING 

 

Langkat,25 Agustus 2021 

Koordinator KerjaPraktek 

 

     
 

    RIKI AMAL YUDA 

       NIP : : 39040195 
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Foto kegiatan 
 

 

Gambar pompa PMK 
 

 

Gambar compresore LPG 
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Gambar. Tempat parkir sakaligus tempat pembongkaran tabung gas LPG 
 

 

 

 

Gambar. Pengisian tabung gas LPG 3kg 
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Gambar. Mesin pompa evakuasi yang melakukan penyedotan liquid pada 

tabung gas yang bocor di alirkan ke tangki timbun. 

 

 

 

Gambar. Penimbangan gas tabung gas LPG sebelum melakukan pengisian. 
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Gambar. Pompa kompresore untuk melakukan pengisian tabung gas LPG. 
 

 

 

 

 
 

Gambar. Pengisian tabung gas LPG 5kg 
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Gambar. Proses penyedotan liquid dari mobil tangki ke tangki timbun. 
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Gambar. Melakukan penimbangan terlebih dahulu, baik sesudah maupun 

sebelum pengisian tabung gas LPG. 
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