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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

1.1 Sejarah PT. Pertamina RU II Sei. Pakning 

 

Kilang Produksi BBM RU II Sungai Pakning adalah bagian dari Pertamina 

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

Pengolahan Pertamina. Tenaga kerja yang mendukung kegiatan kilang RU II 

Sungai Pakning adalah 207 pekerja PERTAMINA dan 61 pekerja jpk (Jasa 

Pemaliharaan Kilang). Kilang produksi BBm Sungai Pakning dengan kapasitas 

terpasang 50.000 barel perhari di bangun tahun 1968 oleh Refining Associates 

Canada Ltd (Refican) diatas tanah seluas 280 Ha, selesai tahun 1969 dan 

beroperasi pada bulan Desember 1969. Pada awal operasi kilang, kapasitas 

pengolahanya baru mencapai 25.000 Barel perhari, pada Bulan September 1975 

seluruh operasi kilang beralih dari Rafican kepada pihak Pertamina. Semenjak 

itu kilang mulai menjalani penyempurnaansecara bertahap, sehingga produk 

dan kapasitasnya dapat di tingkatkan lagi. 

 

Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000 

Barel perhari, mencapai 40.000 Barel pada Bulan April 1982 kapasitas kilang 

menjadi 30.000 barel. 
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Gambar 1.1 Kilang Minyak PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

Gambar 1.2 Produksi BBM RU II Sei.Pakning 

 

1.1.1 Bahan Baku 

Bahan baku adalah minyak mentah (crude oil) yang terdiri dari : 

1. SLC ( Sumatera Light Crude ). 

2. LCO ( Lirik Crude Oil ). 

3. SPC ( Selat Panjang Crude ). 

1.1.2 Proses Pengolahan 

1. Pemanasan Tahap Pertama 

Minyak  mentah  dengan  temperature  45-50  oC  dipompakan  dari tangki 

penampungan melalui pipa dialirkan ke dalam alat pemanas (penukar panas) 

sehingga dicapai temperature kurang lebih 140-145 ᵒC kemudian dimasukan 
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ke Desalter untuk mengurangi atau menghilangkan garam-garam yang 

terbawa didalam minyak mentah (Crude Oil). 

 

2. Pemanasan Tahap Kedua 

Setelah melalui tahap pertama, minyak dialirkan kedalam alat 

pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian di panaskan didapur 

(furnace) sehingga mencapai temperature 325-330 ᵒC, pada temperatur 

tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas kemudian dimasukan 

ke dalam kolam fraksinasi (bejana Destilasi D-1) untuk proses pemisahan 

minyak. 

 

3. Pemisahan Fraksi-Fraksi 

Didalam kolam fraksinasi (Bejana Destilasi D-1) terjadi proses 

destilasi, yaitu proses pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain 

berdasarkan titik didih (boiling rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan 

terpisah dengan sendirinya pada tray-tray yang tersusun secara bertingkat 

didalam fraksinasi. 

 

1.1.3 Produk Yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan terhadap bahan baku yang diolah adalah : 

1. Naptha 

2. Kerosene (Minyak tanah) 

3. ADO (Diesel) 

4. LSWR (Residue) 

 

1.2 Proses Produksi PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning 

 Pada dasarnya, proses pengolahan minyak bumi adalah proses 

pemisahan minyak bumi menjadi produk-produk dengan komposisi 

yang lebih sederhana dan lebih berharga seperti BBM. Proses 

pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi ada beberapa tahapan 

yaitu sebagai berikut: 
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1.2.1 Proses pengolahan pertama (primary process) 

Primary process merupakan proses pemisahan minyak mentah 

berdasarkan perbedaan fisik komponen-komponen yang terkandung 

dalam minyak mentah. Sifat-sifat tersebur berupa titik didih, titik 

beku, kelarutan dalam suatu pelarut, perbedaan antar molekul dan 

sebagainya. Oleh karena itu, pemisahan minyak bumi pada proses 

primer ini menggunakan pemisahan-pemisahan secara fisika. 

 

1.2.2 Proses pengolahan lanjut (secondary process) 

Secondary process merupakan proses lanjutan dari primary 

process. Produk pada tahap sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan 

lagi dengan pemisahan fisik. Oleh karena itu, pada tahap ini 

melibatkan proses konversi atau secara kimiawi. 

1.2.3 Proses treating 

Proses Treating ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa-

senyawa pengotor yang masih ada pada produk pengilangan atau 

menstabilkan produk. 

1.2.4 Proses blending 

Proses Blending atau pencampuran bertujuan untuk memenuhi 

spesifikasi produk yang telah ditentukan dengan cara penambahan zat 

aditif atau pencampuran dua produk yang berbeda. 

PT. Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning hanya 

memproduksi produk hasil dari proses pengolahan pertama atau 

primary process saja, sedangkan primary process dan proses lain 

dikerjakan oleh PT.Pertamina (Persero) RU II Dumai. 

Adapun proses pengolahan pertama (primary process) di PT. 

Pertamina (Persero) RU II Sei Pakning adalah sebagai berikut : 

1. Pemanasan tahap pertama 

Minyak  mentah  dengan  temperatur  45-50  ᵒC  di  pompakan  

dari  tangki penampung melalui pipa kemudian di alirkan kedalam alat 

pemanas ( penukar panas   )  sehingga   temperatur  mencapai  kurang   
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lebih   140-145   ᵒC,  kemudian dimasukan kedalam desealter untuk 

mengurangi atau menghilangkan garam-garam yang terbawa didalam 

minyak mentah (crude oil ). 

2. Pemanasan tahap kedua 

Setelah melalui tahap pertama, kemudian minyak dialirkan ke 

dalam alat pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian 

dipanaskan di dapur (furnace) sehingga mencapai temperature 325-

330 oC, pada temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan 

panas kemudian dimasukan ke dalam kolan fraksinasi (bejana 

destilasi D-1) untuk proses pemisahan minyak. 

3. Pemisahan fraksi-fraksi 

Didalam kolam franksinasi terjadi proses destilasi , yaitu proses 

pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain berdasarkan titik didih 

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

sendirinya pada tray-tray yang tersusun 

secara bertingkat di dalam faksinasi, Adapun proses-proses destilasi 

crude oil ditunjukkan oleh gambar 1.3 berikut : 

 

Gambar 1.3 Proses destilasi crude oil 

Sumber: (http.//pengolahanminyakbumi.com) 
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1.3 Hasil Produksi 

Produk yang di hasilkan oleh PT . Pertamina (Persero) RU II 

Sei Pakning terdiri dari 4 jenis dengan persentase produksi yang 

berbeda-beda untuk setiap masing-masing produk tersebut . 

Adapun 4 jenis produk, yaitu : 

1 . Naptha = ± 9% 

2 . Kerosene = ±17.34% 

3 . ADO (Diesel) = ±43,36% 

4 . LSWR (Residu) = ± 78,34% 

 

 

1.4 Visi Dan Misi PT. Pertamina RU- II Sungai Pakning 

Adapun visi dan misi PT Pertamina RU II Sei. Pakning adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Visi 

Visi PT Pertamina (persero) adalah menjadi perusahaan energi 

nasional kelas dunia (to be world class energy company) 

1.4.2 Misi 

Bergerak dalam kegiata Eksplorasi, produksi, pengolahan, 

pemasaran niaga di Indonesia dan secara selektif di Dunia 

Internasional . 

Dengan tujuan untuk menjadi perusahaan yang : 

1. Kuat dan Sehat. 

2. Memenuhi kepentingan konsumen dan menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

3. Berprestasi setara dengan perusahaan terbaik di bidang minyak 

dan gas bumi. Dalam melaksanakan usaha selalu berdasarkan 

pada tata nilai unggulan yang berstandard internasional 

berwawasan lingkungan, Menumbuhkan kebanggan dan 

mengembangkan prefesionalisme karyawan . 
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1.5 Struktur Organisasi PT. Pertamina (persero)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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Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pertamina RU-II Sungai 
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1.6 Job Description Struktur Organisasi PERTAMINA RU II 

SEI.PAKNING 

 

1.6.1   Manager produksi sungai pakning 

Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan di 

sebuah perusahaan /instansi. Tugas pokoknya adalah : 

1. Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan dikilang BBm Sungai Pakning . 

2. Memimpin, mengendalikan dan memantau pengolahan dan 

pengembangan SDM. 

3. Merencanakan, Meneliti menyetujui dan realisasi rencana kerja, 

rencana anggaran operasi, rencana anggaran investasi jangka 

pendek, mengah dan panjang pengelolaan lingkungan keselamatan 

dan kesehatan kerja, operasi kilang, pemeliharaan kilang dan fungsi 

penunjang lainya. 

1.6.2 Group leader reliability 

Tugas pokoknya adalah : 

1. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan 

instrument 

2. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk 

keperluan analisa , evaluasi dan pelaporan . 

1.6.3 Plant engineer supervisor 

Tugas pokoknya adalah : 

1. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk 

2. Melakukan upaya penghematan dengan memperhatikan kehandalan 

operasi. 

3. Mengawal jalannya operasi agar berbeda di bawah baku mutu 

lingkungan yang telah di tetapkan oleh pemerintah . 

1.6.4 Distribution BBM supervisor 

Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan 

pengolahan harian, penyediaan Crude Oil serta penyaluran produksi 
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sesuai rencana yang telah ditentukan guna mencapai target operasi 

kilang secara optimal. 

1.6.5 Secretary 

Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menejer 

untuk mengerjakan suatu perkerjaan .tugas pokok adalah : 

1. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan 

kepada manajer produksi produksi BBm Sungai Pakning. 

2. Menerima perintah langsung dari menajer produksi BBM Sungai 

Pakning untuk kepentingan perusahaan sehari-hari. 

3. Mempersiapkan bahan surat-surat umtuk keperluan rapat menajer 

produksi. 

1.6.6 Section head production 

Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan 

pengoperasian utilities dan laboratorium serta segala kebutuhan, 

kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang secara 

aman, efektif dan efesien sesuai dengan target yang ditetapkan. 

1.6.7 Section head HSE 

Mengkoordinasikan, merencanakan, meneliti analisa, menyetujui 

dan mengawasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, 

pemantauan terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan 

peralatan serta administrasi lingkungan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

1.6.8 Section Head Maintenance 

Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan kilang 

berfungsi dengan baik. Menyelenggarakan pekerjaan jasa dan 

kontruksi sipil, mekanik dan listrik. 

1.6.9 Section heat procurement 

Menjamin stok minimum material perusahaan , mengatur proses 

pelelangan dan tender perusahaan, menjamin tersedianya transportasi 

perusahaan . 
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1.6.10 Senior supervisor general affairs 

Dalam general affairsini memproses kegiatan yang berkaitan 

dengan pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber 

daya manusia. 

1.6.11 Senior supervisor finance refinery 

Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi dan mengawasi 

serta menyelenggarakan kegiatan fungsi keuangan yang meliputi 

penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengolahan, 

penerimaan dan pengeluaran dana seta pelaksanaan akutansi keuangan 

sesuai dengan standard akutansi keuangan yang berlaku. 

1.6.12 Asisten operasional data dan sistem 

Menyediakan sarana komunikasi , sarana fasilitas administrasi 

PC dan laptop dan menjamin operasional internet . 

1.6.13 Senior supervisor gen del poly/ rumah sakit 

Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala 

medical check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan awat 

inap dan emergency 

1.6.14 . Head of marine 

Pengaturan proses muat dan sandar kapal, penanggulangan 

pencemaran perairan berkoordinasi dengan pemerintah/direktur 

hubungan laut dalam penanggulangan bersama.  
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

Kegiatan ini dilakukan di area Kilang PT , Pertamina RU II Suungai 

Pakning mulai tanggal 05 November 2020 / 31 Desember 2020 . Di Electrical & 

Instrument Maintenance Section. Bertugas untuk memelihara seluruh peralatan  

listrik dan instrument dapat beroperasi secara normal . kegiatan yang di kerjakan 

perbaikan dan pergantian peralatan listrik & instrument bila terjadi kerusakan ada 

pun waktu kerja adalah sebagai berikut : 

MINGGU PERTAMA 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

02-november-2020 

-Mengurus administrasi di Kantor 

Induk 

2 Selasa 

 03-november-2020 

-Mencari perlengkapan wearpack 

3 Rabu 

   04-november-2020 

-Pengenalan lingkungan kerja 

4 Kamis 

 05-november-2020 

-Pemasangan grounding system pada 

sistem pembangkit(power station) 

-pemasangan cooler fan pada generator 

5 Jum’at 

 06-november-2020 

-Perbaikan float switch pada motor 

sampam 

-Pembersihan dan perawatan generator 

pembangkit G6 

 

 

MINGGU KEDUA 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

09-november-2020 

-Mengumpulkan pipa kabel dan lampu 

sorot pada area pengolahan limbah 

-Menyambung daya pada motor cooling 

tower 

2 Selasa 

 10-november-2020 

-Pemotongan press fan(alas lilitan)motor 3 

fasa TECO 2915 Rpm 36 lilitan 
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3 Rabu 

   11-november-2020 

-Pemotongan press fan untuk tutup 

(p=21cm L=2.5cm) 

-Melilitkan kawat untuk liitan (1 ikat=11x3 

kawat) total 3 ikatan untuk satu motor 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

4 Kamis 

 12-november-2020 

-Pemasangan gasket dan flank untuk 

pengetesan pipa rubber house  

-Pengecekan diesel generator area 

perumahan Pertamina 

5 Jum’at 

 13-november-2020 

-Pembuatan press fan slot 24(P=7.8cm 

L=2.4cm lipatan 0.4cm) 

-Pemasangan lilitan motor satu fasa 24 

lilitan 

 

 

 

MINGGU KETIGA 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

16-november-2020 

-Membongkar motor yang terbakar di 

TSP(Telaga Suri Perdana) 

-Membongkar dan membersihkan control 

valve 

2 Selasa 

 17-november-2020 

-Pemasangan gatevalve pada heat 

exchanger 

-Pembersihan dan,perawatan,dan 

pemasangan fuel filter boiler(bahan bakar 

solar) 

3 Rabu 

   18-november-2020 

-Pemasangan blower penyedot pada 

tangki kerosene (TK-02) 

-Penggantian Lampu di WTP(Water 

Treatment Plant) 

4 Kamis 

 19-november-2020 

-Pemasangan control valve di heat 

exchanger 

5 Jum’at 

 20-november-2020 

-perbaikan dan pengecekan pipa di area 

marine 

 

 

 

MINGGU KEEMPAT 
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NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

23-november-2020 

-Menarik kabel untuk pemasangan 

lampu sorot di Batang Duku 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

2 Selasa 

 24-november-2020 

- Pengecekan lampu sorot apakah masih 

bagus atau tidak 

3 Rabu 

   25-november-2020 

-Pemasangan soket pada kabel tower 

untuk blower pada area TK 22 

  -Pembongkaran material yang telah 

terpasang usai kegiatan di batang duku 

4 Kamis 

 26-november-2020 

-Perbaikan instalasi kabel dan 

stopkontak di lab 

5 Jum’at 

 27-november-2020 

-Merapikan seluruh kabel  instalasi di 

area produksi 

-Merapikan kabel instalasi di sekitar 

area dapur CDU 

 

MINGGU KELIMA 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

30-november-2020 

-Mencari referensi judul KP di kantor 

induk 

2 Selasa 

 01-desember-2020 

-Menggambar rangkaian star delta 

3 Rabu 

    02-desember-2020 

-Pemasangan kabel daya 3 phasa 

 

4 Kamis 

  03-desember-2020 

-Perbaikan dan penggantian sakelar 

mesin heater di lab 

-Membuka blower pada TK 02 

-Penggantian lampu pemanas 1.500 watt 

di 

JT 01 

5 Jum’at 

 04-desember-2020 

-Memperbaiki kabel power yang robek 

dengan mengisi resin di area kolam 
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MINGGU KEENAM 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

07-desember-2020 

-Pemasangan kabel daya  dari TR-01 

ke ke line baru area kolam 

2 Selasa 

 08-desember-2020 

-pengembalian barang setelah kegiatan di 

area kolam 

3 Rabu 

    09-desember-2020 

LIBUR PILKADA 

 

4 Kamis 

  10-desember-2020 

- 

5 Jum’at 

 11-desember-2020 

- 

 

MINGGU KETUJUH 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

14-desember-2020 

-Membongkar kompressor yang akan 

diservis 

2 Selasa 

 15-desember-2020 

-Pemasangan lampu selang di jembatan 

Telaga Suri Perdana 

3 Rabu 

    16-desember-2020 

-Melanjutkan pemasangan 

lampu selang di jembatan Telaga 

Suri Perdana 

 

4 Kamis 

  17-desember-2020 

-Pemasangan panel lampu pada 

jembatan Telaga Suri Perdana 

5 Jum’at 

 18-desember-2020 

-Pemasangan panel pada 

BULOPA(Budaya Loka Patra) untuk 

area distribusi perumahan Pertamina 
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MINGGU KEDELAPAN 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

21-desember-2020 

-Penyambungan kabel dari TR-01 ke 

panel supply kafe terapung Telaga 

Suri Perdana 

2 Selasa 

 22-desember-2020 

-Penyambungan suplai ke kafe terapung 

ke Telaga Suri Perdana 

-Pemasangan lampu sorot untuk 

pengaspalan jalan area depan kantor 

induk dan bundaran tugu pertamina 

3 Rabu 

    23-desember-2020 

-Penggantian press gauge 

-Pemasangan plak untuk keperluan 

pengelasan area depan kantor operasi 

4 Kamis 

  24-desember-2020 

-Cuti bersama hari raya natal 

5 Jum’at 

 25-desember-2020 

-Libur hari raya natal 

 

MINGGU KESEMBILAN 

NO Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin   

28-desember-2020 

-Pemasangan plak untuk pengerjaan 

motor area kolam 

-Penyambungan mesin kompressor 

sumber listrik 

2 Selasa 

 29-desember-2020 

-Penggantian dan perawatan filter 

compressor 

3 Rabu 

    30-desember-2020 

-Menyelesaikan laporan 

4 Kamis 

  31-desember-2020 

-Libur tahun baru 

5 Jum’at 

 01-desember-2020 

- 

 



 

19 

 

BAB III 

TUGAS KHUSUS 

TAHANAN NGR PADA  GENERATOR 25 KVA PT. 

PERTAMINA  RU II SUNGAI PAKNING 

 

3.1 PENDAHULUAN   

 

3.1.1 Latar Belakang  

Generator merupakan suatu peralatan yang berperan penting dalam proses 

atau tahapan pembangkit tenaga listrik. Hal ini di karenakan generator mengubah 

energi mekanik menjadi energi listrik. Kontinuitas dari operasi generator ini harus 

terjaga dengan baik sehingga pasokan energi listrik yang di hasil kan oleh generator 

tidak terganggu karena jika sebuah generator terganggu akan sangat berpengaruh 

pada sistem kerja generator sehingga tidak bisa secara maksimal dalam 

menyediakan energi listrik yang di butuh kan.  

Dalam suatu generator pasti membutuhkan sistem pentahan titik netral yang 

handal. Hal ini di maksud kan untuk membatasi arus gangguan yang terjadi pada 

saat gangguan hubung singkat satu phasa ketanah (line to ground) yang akan 

berakibat buruk pada sistem peralatan dan juga pada sistem generator itu sendiri. 

Selain itu perlu juga di perhatikan tengangan sentuh dan tengangan langkah yang 

terjadi akibat arus gangguan tersebut yang sangat berbahaya bagi keselamatan 

manusia yang berada di sekitar area pembangkit.  

Implementasi pentanahan NGR(netral grounding resistor) pada generator 

untuk mengurangi arus satu phasa ke tanah(line to ground) yang terjadi akibat 

berbagai macam gangguan yang mengenai generator yang menimbul kan bahaya 

pada generator dan juga juga menimbul kan arus transient yang terjadi akibat ada 

nya arus satu phasa ke tanah(line to ground) yang sangat mengurangi kinerja dari 

generator itu sendiri. Dalam sistem pembumian atau biasa disebut grounding 

system, jenis tanah sangat mempengaruhi baik atau buruk sistem tersebut. Hal ini 
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dikarenakan tidak semua tanah memiliki nilai resistansi yang baik. Nilai resistansi 

pada tanah dipengaruhi oleh struktur dan kandungan dalam tanah tersebut. Selain 

itu, daerah dimana tanah itu berada juga mempengaruhi struktur dan kandungan 

tanah tersebut. Untuk mendapatkan nilai resistansi pembumian yang kecil sangatlah 

sulit, karena nilai resistansi pembumian dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya resistansi elektroda itu sendiri, jenis tanah, jenis elektroda pembumian, 

suhu dan kelembapan dan kandungan elekrolit. 

Dalam suatu generator pasti membutuhkan sistem pentanahan yang handal. 

Hal ini di maksud kan untuk membatasi arus gangguan yang terjadi pada saat 

gangguan hubung singkat phasa ke tanah line to ground yang akan berakibat buruk 

pada sistem peralatan dan juga pada sistem generator itu sendiri. Selain itu perlu 

juga di perhatikan tegangan sentuh dan tegangan langkah yang terjadi akibat arus 

gangguan tersebut yang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia yang berada 

di sekitar area pembangkit. 

Salah satu penyebab gangguan energi listrik yang mengalir adalah  

terjadinya sambaran petir disekitar Transformator untuk menghindari bahaya 

sambaran petir yang dapat merusak komponen digunakan sistem pentanahan 

eksternal. 

Proteksi pentanahan generator menyediakan berbagai skema-skema 

proteksi tanah dengan konfigurasi pentanahan generator dan sistem pentanahan 

yang berbeda-beda,salah satunya adalah dengan Netral Grounding Resistor 

Di area industri PT Pertamina didalamnya terdapat banyak perangkat 

elektronik dan bahan-bahan cairan yang mudah kebakar, sehingga diperlukan 

sistem pentanahan eksternal untuk mengalirkan kelebihan muatan akibat 

sambaran petir yang terjadi disekitar PT . dalam penilitian ini dibahas tentang 

analisis sistem NGR pada generator 25kva Pertamina RU II Sungai Pakning.  
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3.1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan topik tentang analisa pengukuran tahanan NGR (Neutral 

Grounding Resistance) pada Transformator PT Pertamina RU II Sei. Pakning, 

beberapa hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Seberapa besar tahanan  NGR pada transformator Pertamina RU II Sungai 

Pakning?  

2. Bagaimana kinerja penggunaan NGR (Neutral Grounding Resistor) untuk 

mereduksi arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah pada 

Transformator? 

 

 

3.1.3 Tujuan 

1. Memahami dan mengetahui metoda yang baik dalam pengaruh dan fungsi 

tahanan NGR pada generator. 

2. Menentukan besarnya nilai resistansi pada sistem pentanahan generator setelah 

pemasangan NGR(Neutral grounding resistor) yang di gunakan untuk dapat 

mereduksi arus gangguan berdasarkan data yang ada. 
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3.2  LANDASAN TEORI  

Secara umum pengertian Sistem Tenaga Listrik adalah sekumpulan Pusat 

Listrik dan Gardu Induk (Pusat Beban) yang satu sama lain dihubungkan oleh 

jaringan Transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan sistem. Pada dasarnya 

sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa komponen yaitu Sistem Pembangkitan, 

Sistem transmisi dan sistem distribusi tenaga listrik. Sistem pembangkitan adalah 

salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik, pembangkit pada 

sistem tenaga listrik berperan untuk menghasilkan energi. Sumber energi utama 

pada pembangkit berasal dari sumber energi primer yang tersedia dari alam, 

kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Sistem pembangkitan adalah tempat 

dimana proses Pembangkitan Tenaga Listrik. 

Secara konvensional proses Pembangkitan Tenaga Listrik merupakan proses 

konversi energi primer (bahan bakar atau potensi tenaga air) menjadi energi 

mekanik penggerak generator, yang selanjutnya energi mekanik ini diubah menjadi 

energi listrik generator. Bagian yang paling penting pada sistem pembangkitan 

adalah generator, pada generator akan mengkonversikan energi primer menjadi 

energi listrik melalui poros. Secara umum pembangkit tenaga listrik ditunjang oleh 

beberapa fasilitas yang terpadu dan saling berinteraksi, yaitu instalasi listrik, sistem 

mekanik, bagunan sipil, fasilitas pelengkap, peralatan kontrol dan komponen bantu 

lainnya. Tenaga listrik yang digasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besra dengan 

tegangan dari 11 kVsampai 24 kV yang dinaikkan tegangannya oleh gardu induk 

dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV, 150 kV, 220 kV, 500 kV 

yang kemudian disalurkan melalui saluran transmisi 

3.2.1 Sistem Transmisi Tenaga Listrik 

Pada umumnya sistem pembangkitan jauh dari tempat-tempat dimana 

energi listrik tersebut digunakan. Karenanya energi listrik yang dibangkitkan itu 

harus disalurkan melalui saluran transmisi. Karena tegangan generator umumnya 

rendah, antara 6 kV sampai 24 kV , maka tegangan tersebut harus dinaikkan melalui 

transformator daya yang ada (step up transformer). Standarisasi tegangan transmisi 

listrik di Indonesia adalah 500 kV untuk saluran ekstra tinggi dan 150 kV untuk 
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saluran tegangan tinggi. Saluran transmisi dengan menggunakan sistem arus bolak-

balik tiga fasa merupakan sistem yang banyak digunakan, mengingat kelebihan 

sebagai berikut : 

1) Mudah pembangkitannya. 

2) Mudah pengubahan tegangannya. 

3) Dapat menghasilkan medan magnet putar. 

4) Dengan sistem tiga fasa, daya yang disalurkan lebih besar dan nilai 

sesaatnya Konstan. 

3.2.2 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Pada dasarnya jaringan distribusi mirip dengan jaringan transmisi, yaitu 

jaringan sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik melalui 

konduktor- konduktor (kawat), yang membedakan hanyalah bahwa jaringan 

distribusi adalah jaringan transmisi energi listrik yang lebih ke hilir (konsumen), 

dimana tegangannya telah diturunkan oleh transformator penurun tegangan hingga 

mencapai tegangan menengah, pada jaringan transmisi tegangannya cenderung 

sangat tinggi sekali sampai batas-batas ekstrim (extra high voltage). Jaringan 

distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari Gardu Induk (GI) 

ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Sedangkan untuk sistem 

pendistribusian tak langsung merupakan tahap berikutnya dari 

jaringan transmisi dalam upaya menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Jaringan 

distribusi primer atau jaringan distribusi tegangan menengah memiliki tegangan 

sistem sebesar 20 kV. 

 

3.2.3 Sistem Pentanahan Netral 

  

1. Saluran Tanah dan Netral-Disatukan  

Pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman disatukan pada sistem 

secara keseluruhan. Semua bagian sistem mempunyai saluran PEN yang 
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merupakan kombinasi antara saluran N dan PE. Disini seluruh bagian sistem 

mempunyai saluran PEN yang sama. 

 

Gambar 3.1.  Saluran Tanah dan Netral disatukan (TN-C) 

    

2.  TN-C-S Saluran Tanah dan Netral-disatukan dan dipisah   

Pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman dijadikan menjadi satu 

saluran pada sebagian sistem dan terpisah pada sebagian sistem yang lain. Disini 

terlihat  bahwa bagian sistem 1 dan 2 mempunyai satu hantaran PEN (combined). 

Sedangkan pada bagian sistem 3 menggunakan dua hantaran, N dan PE secara 

terpisah (separated).   

 

Gambar 3.2.  Saluran Tanah dan Netral 

Disatukan pada Sebagian Sistem (TN-C-S) 

 

 

3. TN-S Saluran Tanah dan Netral dipisah  

Pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman terdapat pada sistem 

secara  keseluruhan.  Jadi semua  sistem  mempunyai  dua saluran N dan PE 

secara tersendiri (separated).   

 

Gambar 3.3 Saluran Tanah dan Netral dipisah (TN-S) 
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4.  TT Sistem: Saluran Tanah dan Tanah  

Sistem yang titik netralnya disambung langsung ke tanah. Namun bagian-

bagian instalasi yang kondusif  disambungkan ke elektroda pentanahan yang 

berbeda (Berdiri Sendiri). Dari gambar dibawah ini terlihat bahwa pentanahan 

titik netral.  

 

Gambar 3.4 Saluran Tanah Sistem dan Saluran Bagian Sistem Terpisah (TT) 

 

5.  IT Sistem: Saluran Tanah melalui Impedansi  

Sistem  rangkaian tidak mempunyai hubungan langsung ke tanah namun 

melalui suatu impedansi, sedangkan bagian konduktif instalasi dihubung langsung 

ke elektroda pentanahan secara terpisah. Sistem ini juga disebut sistem pentanahan 

impedansi. Ada beberapa jenis sambungan titik netral secara tidak langsung ini, 

yaitu melalui reaktansi, tahanan dan kumparan Petersen. Antara ketiga jenis media 

sambungan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan namun, secara teknis jenis 

sambungan kumparan Petersen yang mempunyai kinerja terbaik. Permasalahannya 

adalah harganya yang mahal.  

  

 

Gambar  3.5  Saluran Tanah melalui Impedansi (IT) 
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6.  Tahanan Jenis  Tanah   

Tahanan Jenis Tanah Faktor keseimbangan antara tahanan pengetanahan 

dan kapasitansi di sekelilingnya adalah tahanan jenis tanah (ρ). Harga tahanan 

jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tidaklah sama.  

Kesulitan yang biasa dijumpai dalam mengukur tahanan jenis tanah adalah 

bahwa dalam kenyataannya komposisi tanah tidaklah homogen pada seluruh 

volume tanah, dapat bervariasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga pada 

lapisan tertentu mungkin terdapat dua atau lebih jenis tanah dengan tahanan jenis 

yang berbeda, oleh karena itu tahanan jenis tanah tidak dapat diberikan sebagai 

suatu nilai yang tetap. Untuk memperoleh harga sebenarnya dari tahanan jenis 

tanah, harus dilakukan pengukuran langsung ditempat dengan memperbanyak titik 

pengukuran. 

 Yang menentukan tahanan jenis tanah ini tidak hanya tergantung pada jenis 

tanah saja melainkan dipengaruhi oleh kandungan moisture, kandungan mineral 

yang dimiliki dan suhu (suhu tidak berpengaruh bila di atas titik beku air). Oleh 

karena itu tahanan jenis tanah bisa berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat 

yang lain tergantung dari sifat-sifat yang dimilikinya. Sebagai pedoman kasar, 

tabel berikut ini berisikan tahanan jenis tanah yang ada di Indonesia.  

Jenis Tanah Tahanan Jenis 

(ohm) 

Tanah Rawa 30 

Tanah liat dan tanah lading 100 

Pasir basah 200 

Kerikil basah 500 

Pasir kerikil kering 1000 

Tanah basah 3000 

 

Gambar  3.6 Tabel Nilai Tahanan Jenis Lapisan Tanah 
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3.3 Pengamatan NGR pada Generator 

 

 

Gambar 3.7  Generator PT. Pertamina Refinery Unit II (RU II) Sungai Pakning 

Sumber: Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

Gambar 3.8  Nameplate Generator PT. Pertamina Refinery Unit II (RU II) Sungai Pakning 

Sumber: Pertamina RU II Sungai Pakning 
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Gambar 3.9. NGR  pada area power supply PT Pertamina Refinery Unit II (RU II) Sungai Pakning 

Sumber: Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

3.4 ANALISA  

1 Hasil Pengukuran  Grounding  

Untuk melakukan perhitungan tahanan pembumiaan elektroda pasak tunggal 

menggunakan persamaan dalam IEEE Std 142-2007 yang dikembangkan oleh 

profesor H.B Dwight dari Institut Teknologi Massachusetts rumus nya sebagai 

berikut :    

  

Dengan,  

� =  Tahanan jenis tanah rawa 30 (Ohm-meter)   

� = Panjang elektroda pasak (meter)  

� = Jari-jari elektroda pasak  

(0.075(m))  

� = 0,38 Ohm 

 

 Adapun hasil dari data yang didapat dari Pertamina RU II Sungai Pakning 

sebagai berikut:  
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Gambar 3.10 single line diagram UP II Pertamina Sungai Pakning 

Sumber: Pertamina RU II Sungai Pakning 
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Gambar 3.11. Data Single line NGR Pertamina Sungai Pakning 

Sumber: Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 

 

 Dari data diatas dapat diketahui untuk generator pertamina 25kva memiliki tahanan 

tanah sebesar 2.5 ohm 

 

 

      3.5  KESIMPULAN   

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di PT Pertamina RU II Sei. 

Pakning memiliki kesimpulan sebagai berikut:   

1. Nilai tahanan sistem  pentanahan NGR di generator 25 kv pertamina 

sebesar 2.5 Ω(ohm). 

2. Fungsi NGR(Netral Grounding Resistor) adalah untuk membatasi arus 

gangguan yang terjadi pada saat gangguan hubung singkat satu phasa 

ketanah (line to ground) yang akan berakibat buruk pada sistem peralatan 

dan juga pada sistem generator itu sendiri. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

KESIMPULAN   

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di PT Pertamina RU II Sei. 

Pakning memiliki kesimpulan sebagai berikut:   

1. Dengan menentukan penggunaan sistem pentanahan NGR Neutral 

Grounding Resistance  Ohm pada generator power pertamina RU II sungai 

pakning arus gangguan hubung singkat dapat direduksi dengan nilai 

Resistance NGR sebesar 2.5 ohm 

2.  Generator petamina menggunakan generator 25kva, memperbolehkan 

bahwa resistansi maksimal sebesar 5 Ω. 

SARAN 

Saran saya agar untuk benar-benar memahami apa itu tahanan NGR,serta 

memperhatikan aturan-aturan dan keselamatan dalam melakukan penelitian tahanan 

NGR di area kilang Pertamina. 
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