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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1  Sejarah PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai 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 

Pemeliharaan 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  

penyempurnaan secara 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. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kilang Minyak PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 
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Gambar 1.2 Produksi BBM Sungai Pakning 

1.1.1    Bahan Baku 

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

a.  SLC ( Sumatera Light Crude ).  

b. LCO ( Lirik Crude Oil ). 

c.  SPC ( Selat Panjang Crude ). 

 

1.1.2    Proses Pengolahan 

a.  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 

ke Desalter untuk mengurangi atau menghilangkan garam-garam yang terbawa 

didalam minyak mentah (Crude Oil). 

 

b. 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. 
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c.  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 : 

a. Naptha 

b. Kerosene (Minyak tanah) 

c. ADO (Diesel) 

d. 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: 

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. 
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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 temperature mencapai kurang 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. 
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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 fraksinasi. Adapun proses destilasi crude oil 

ditunjukkan oleh gambar 1.3 berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Proses destilasi crude oil 

Sumber: (http.//pengolahan minyak bumi.com) 

 

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: 
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1. Visi 
Visi PT Pertamina (persero) adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas 

dunia (to be world class energy company). 

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. 

 

1.5 Struktur Organisasi PT. Pertamina (persero) RU II Sei. Pakning 

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur Organisasi 

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  

satu pimpinan.  
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Struktur Organisasi Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Pertamina RU-II Sungai Pakning 

Sumber : PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 

Job Description Struktur Organisasi PERTAMINA RU II SEI.PAKNING 

1.5.1    Manager produksi sungai pakning 

Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan di sebuah 

perusahaan /instansi. Tugas pokoknya adalah: 

a. Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan dikilang BBM Sungai Pakning 

b. Memimpin, mengendalikan dan memantau pengolahan dan pengembangan 

SDM. 
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c. 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. 

 

1.5.2 Group leader reliability 

Tugas pokoknya adalah : 

a. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan 

instrument. 

b. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk  keperluan 

analisa, evaluasi dan pelaporan. 

 

1.5.3 Plant engineer supervisor  

Tugas pokoknya adalah : 

a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk. 

b. Melakukan upaya penghematan dengan memperhatikan    kehandalan 

operasi. 

c. Mengawal jalannya operasi agar berbeda di bawah baku mutu lingkungan 

yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 

 

1.5.4    Distribution BBM supervisor 

Mengatur, mengawasi  dan bertanggung  jawab atas perencanaan  pengolahan 

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

ditentukan guna mencapai target operasi kilang secara optimal. 

 

1.5.5 Secretary 

Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menejer untuk 

mengerjakan suatu perkerjaan tugas pokok adalah: 

a. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan  kepada 

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

untuk kepentingan perusahaan sehari-hari. 

c. Mempersiapkan bahan surat-surat umtuk keperluan rapat menajer 

produksi. 

 

1.5.6 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. 

 

1.5.7 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. 

 

1.5.8 Section Head Maintenance 

Sebagai  jasa  pemeliharaan  kilang  agar  semua  peralatan  kilang  berfungsi 

dengan baik. Menyelenggarakan  pekerjaan jasa dan kontruksi sipil, mekanik dan 

listrik. 

 

1.5.9 Section heat procurement 

Menjamin stok minimum material perusahaan, mengatur proses p elelangan dan 

tender perusahaan, menjamin tersedianya transportasi perusahaan. 

 

1.5.10 Senior supervisor general affairs 

Dalam general affairs ini memproses kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan 

dan kesejahteraan serta pengembangan sumber daya manusia.  
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1.5.11 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.  

 

1.5.12 Asisten operasional data dan sistem 

 Menyediakan sarana komunikasi, sarana fasilitas administrasi PC dan 

laptop dan menjamin operasional internet. 

 

1.5.13 Senior supervisor gen del poly/ rumah sakit 

Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala medical check 

kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan awat inap dan emergency. 

 

1.5.14 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 KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Kegiatan On The Job Training 

 On The Job Training dilaksanakan di area kilang PT. Pertamina (persero) 

RU II Sungai Pakning mulai pada tanggal 2 november s/d 31 desember 2020. Di 

Electrical & Instrument Maintenance Section. Bertugas untuk memelihara seluruh 

peralatan listrik dan instrument dapat beroperasi secara normal. Kegiatan yang 

dikerjakan: prefentive maintenance, perbaikan/penggantian peralatan listrik dan 

Instrument bila terjadi kerusakan. Adapun waktu kerjakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Waktu Kerja Dikilang PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning 

NO Hari Jam Kerja Istirahat 

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

2 Jumat 07.00 s/d 16.00 11.30 s/d 13.00 

3 Sabtu Libur Libur 

4 Minggu Libur Libur 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Tugas Mingguan Yang Dilaksanakan Dikilang PT. Pertamina 

(Persero) RU II Sungai Pakning 

NO Hari/tanggal Kegiatan Pembingbing 

lapangan 

1 Senin 02 November 

2020 

1. Pengurusan tanda pengenal untuk 

masuk didalam area kilang 

2. Selanjutnya memperkenalkan diri pada 

pekerja di perusahaan tersebut 

Randi 

2 Selasa 03 November 

2020 

1. Mencari warepack 

Randi 

3 Rabu 04 November 

2020 

1. Pengenalan dunia kerja  

Randi 
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4 Kamis 05 November 

2020 

1. Pemasangan grounding pada panel di 

tempat power station 

2. Pemasangan cooler fan pada generator 

 

Randi 

5 Jumat 06 November 

2020 

1. Perbaikan fload switch sump pump 

2. Pembersihan dan perawatan generator 

pembangkit 

 

Randi 

6 Senin 09 November 

2020 

 

1. Mengumpulkan pipa kabel fiber optic 

lampu tembak pada area kilang. 

2. Melepaskan plat di area pengolahan 

limbah 

 

Randi 

7 Selasa 10 November 

2020 

1. Pergantian blower yang short di TK 21  

I TY 

2. Perbaikan control compressor C1 tidak 

bisa start 

 

Randi 

8 Rabu 11 November 

2020 

1. Mempebaiki panel lampu  

Randi 

9 

 

Kamis 12 November 

2020 

1. Perbaikan motor sump pump 

(workshop) 

 

Randi 

10 

 

Jumat 13 November 

2020 

1. Perbaikan motor operate valve (MOV) 

Kerosene Metering System 

2. Perbaikan instalasi panel control motor 

cooling tower 

 

Randi 

11 

 

Senin 16 November 

2020 

1. Membongkar motor yang terbakar di 

TSP (Telaga Suri Perdana) 

 

Randi 

12 Selasa 17 November 

2020 

1. Pembongkaran motor di bengkel  

Randi 

13 

 

Rabu 18 November 

2020 

1. Menyambung pembongkaran motor  di 

bengkel 

 

Randi 

14 

 

Kamis 19 November 

2020 

1. Mencari hitungan seri motor  

Randi 

15 

 

Jumat 20 November 

2020 

1. Susun seri 24 slot di motor untuk 

winding motor kawat 

 

Randi 

16 

 

Senin 23 November 

2020 

1. Pemasangan lampu penerangan untuk 

acara desa pematang duku. 

 

Randi 
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17 

 

Selasa 24 November 

2020 

1. Perbaikan kabel dan stop kontak di 

laboratorium 

2. Test pemasangan lampu 

 

Randi 

18 

 

Rabu 25 November 

2020 

1. Bongkar lampu penerangan yang di 

pasang didesa pematang duku 

 

Randi 

19 

 

Kamis 26 November 

2020 

1. Pemasangan soket pada kabel tower 

untuk blower pada area TK 22 

 

Randi 

 

20 

 

Jumat 27 November 

2020 

 

1. Merapikan kabel di area produksi 

2. Merapikan kabel di area CDU 

 

Randi 

21 Senin 30 November 

2020 

1. Mencari referensi judul KP di kantor 

induk 

 

Randi 

22 

 

Selasa 01 Desember 

2020 

1. Menggambarkan rangkaian star delta  

Randi 

23 

 

Rabu 02 Desember 

2020 

1. Pengambilan kabel  

Randi 

24 

 

Kamis 03 Desember 

2020 

1. Perbaikan dan penggantian saklar 

mesin heater di laboratorium 

2. Mengganti lampu pemanas di area jt 1 

 

Randi 

25 

 

Jumat 04 Desember 

2020 

1. Memperbaiki kabel power yang koyak 

dengan mengisi resim 

 

Randi 

26 

 

Senin 07 Desember 

2020 

1. Pemasangan box panel dan kabel power  

Randi 

27 

 

Selasa 08 Desember 

2020 

1. Pengambilan kabel  

Randi 

 

28 

 

Rabu 09 Desember 

2020 

 

1.  Libur PEMILU 

 

Randi 

 

29 

 

Kamis 10 Desember 

2020 

 

1. Pemotongan prespan (alas lilitan) motor 

3 fasa TECO 2915 Rpm 36 lilitan 

 

Randi 

 

30 

 

Jumat 11 Desember 

2020 

 

1. Membongkar compressor yang akan 

diservis 

 

Randi 
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31 

 

Senin 14 Desember 

2020 

1. Membongkar compressor yang akan 

diservis 

 

Randi 

32 

 

Selasa 15 Desember 

2020 

1. Pembongkaran kabel lampu selang dan 

pasang kabel lampu selang yang baru di 

telaga suri perdana (danau) 

 

Randi 

33 

 

Rabu 16 Desember 

2020 

1. Melanjutkan pemasangan lampu selang 

di jembatan telaga suri perdana 

 

Randi 

34 

 

Kamis 17 Desember 

2020 

1. Pemasangan panel lampu pada 

jembatan telaga suri perdana 

 

Randi 

35 

 

Jumat 18 Desember 

2020 

1. Pemasangan panel pada BULOPA 

(Budaya Loka Patra) untuk area 

distribusi perumahan pertamina 

 

Randi 

36 

 

Senin 21 Desember 

2020 

1. pemasangan box panel sekaligus 

penarikan power untuk kafe apung 

telaga surya perdana 

 

Randi 

37 

 

Selasa 22 Desember 

2020 

1. Penyambungan suplai di kafe 

trapung 

2. Pemasangan lampu sorot untuk 

pengaspalan jalan area depan kantor 

induk dan bundaran tugu pertamina 

 

Randi 

38 

 

Rabu 23 Desember 

2020 

1. Penggantian kabel di panel  

2. Memperbaiki steker di kabel roll 

3. Pemasangan plak untuk keperluan 

pengelasan area depan kantor operasi 

 

Randi 

39 

 

Kamis 24 Desember 

2020 

1. Cuti bersama (Malam Natal)  

Randi 

40 

 

Jumat 25 Desember 

2020 

1. Libur (Hari Natal)  

Randi 

41 

 

Senin 28 Desember 

2020 

1. Perbaikan arah lampu penerangan  di 

area jt 1 

 

Randi 

42 

 

Selasa 29 Desember 

2020 

1. Penggantian dan perawatan filter 

compressor 

 

Randi 
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2. Pengambilan lampu di jalan pos gedung 

utama 

43 

 

Rabu 30 Desember 

2020 

1. Cuti bersama   

Randi 

44 

 

Kamis 31 Desember 

2020 

1. Cuti bersama (Malam Tahun Baru)  

Randi 

 

2.1.1 Rincian Kegiatan dan Cara Kerja 

a.  Penggantian filter compressor 

 Periksa filter compresoor yang rusak 

 Lepaskan filter yang rusak 

 Lalu pasang filter yang rusak dan pastikan filter terpasang dengan 

presisi agar tidak mengalami kebocoran. 

b.  Pemasangan lampu selang di jembatan telaga suri perdana 

 Bongkar lampu selang yang rusak di jembatan menggunakan tang 

 Lalu pasang lampu selang yang baru dan ikatkan dengan kawat 

menggunakan tang agar terlihat rapi, 

c.  Perbaikan dan penggantian saklar mesin heater di laboratorium 

 Bongkar saklar mesin heater yang sudah rusak. 

 Pasang kembali saklar mesin heater yang baru dan pastikan saklarnya 

bekerja dengan baik. 

d.  Merapikan kabel di area produksi dan CDU 

 Perikasa kabel yang tidak rapi di area kilang 

 Rapikan kabel yang tidak rapi dan ikatkan kabel yang tidak rapi dengan 

kawat. 

e.  Pemotongan prespan (alas lilitan) motor 

 Mengukur panjang dan lebar prespan yang lama untuk diganti yang 

baru 

 Melakukan pemotongan prespan dengan ukuran yang telah ditentukan 

sesuai dengan besar motor yang akan dipasang. 

2.2 Target yang Diharapkan 

PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, yang bergerak dalam bidang 

produksi minyak bumi yang mempunyai kegiatan usaha meliputi proses 

pengolahan minyak dan gas bumi, serta mencari keuntungan yang banyak.  
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2.3 Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan 

Yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah sistem control yang mengatur 

jalannya operasi/proses yang berbasis pada sistem DCS (digital control sistem), 

sedangkan perangkat keras untuk sistem operasi/proses tersebut adalah Generator, 

Trafo, Motor. 

2.4 Pengenalan safety 

Sebelum melakukan deskripsi kegiatan On the Job Training di prusahaan sangat 

penting bagi kita untuk menambah wawasan yang lebih bermanfaat karena pada 

saat On the Job Training kita bisa melihat lebih jelas baik itu dari segi alat 

maupun yang lainnya. 

2.4.1 Office safety 

Di office safety dijelaskan berbagai jenis peraturan-peraturan tentang keselamatan 

kerja. PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning sangat memperhatikan 

masalah keselamatan kerja (Safety), yang diutamakan adalah safety demi 

kesejahteraan para karyawan dan demi kelancaran didalam melaksanakan 

pekerjaan. Maka para pekerja dan karyawan wajib menggunakan alat-alat 

keselamatan yang telah disediakan oleh pihak perusahaan, yang mana hal ini 

dikelola oleh Safety Department, yang berkewajiban untuk menegur karyawan 

yang tidak menggunakan alat keselamatan dan melanggar peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sangsi atau dikeluarkan dari 

perusahaan. 

Adapun alat-alat keselamatan kerja yang digunakan dilingkungan kerja atau 

perusahaan antara lain: 

a. Helm 

b. Kaca mata 

c. Masker 

d. Penutup telinga 

e. Sarung tangan 
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f. Pelindung badan 

g. Sepatu safety  

 Manfaat menggunakan alat keselamatan (Safety) antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

b. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 

terjadinya kecelakaan. 

c. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 

d. Sebagai alat pelindung diri bagi pekerja. 

e. Menghindari dari timbulnya penyakit yang disebabkan oleh asap atau debu 

akibat dari proses pekerjaan. 

 

2.4.2 Di lapangan 

a. Jangan  memberi signal atau tanda yang salah kepada operator. 

b. Jangan sekali-kali menekan tombol sembarangan. 

c. Tidak boleh merokok di area kilang. 

d. Jangan sekali-kali membuka helm safety pada saat berada dilapangan. 

e. Tidak boleh membawa hanphone seluler.  

 

2.5 Keselamatan Kerja  

 Keselamatan kerja adalah sesuatu usaha menciptakan keadaan lingkungan 

kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Keselamatan kerja merupakan hal yang 

penting di kilang Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning. Dengan terwujudnya 

keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik, dapat dikembangkan rasa aman 

dan kegairahan kerja bagi para kerja yang akan menghasilkan naiknya 

produktifitas kerja. Dengan keberhasilan ini secara nasional merupakan kunci 

penting keberhasilan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan 
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pemerintah. Pembinaan tenaga kerja tentang keselamatanan dan kesehatan 

bertujuan: 

a. Melindungi setiap tenaga kerja dari segala bahaya. 

b. Melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja atas keselamatan 

kerja. 

c.    Meningkatkan produktivitas kerja. 

d. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan 

efisien. 
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BAB III 

SISTEM PROTEKSI MOTOR P2A DENGAN 

MENGGUNAKAN KONTAKTOR DI PT. PERTAMINA RU II 

SUNGAI PAKNING 

 

3.1 Sistem Proteksi Tenaga Listrik 

Sistem proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dilakukan kepada 

peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga misalnya 

motor Listrik, generator, transformator jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi 

abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain 

: hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, Frekuensi sistem rendah, asinkron 

dan lain-lain. 

3.1.1 Fungsi Proteksi 

Pada sistem tenaga listrik, proteksi itu diperlukan: 

a. Untuk menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan-

peralatan akibat gangguan (kondisi abnormal operasi sistem). Semakin 

cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan maka akan semakin 

sedikitlah pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. 

b. Untuk cepat melokalisir luas daerah terganggu menjadi sekecil mungkin. 

c. Untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi 

kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. 

d. Untuk mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh 

litrik. 

 

3.1.2 Syarat kualitas proteksi 

 Ada beberapa persyaratan yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu 

perencanaan sistem proteksi yang efektif yaitu: 

a. Selektivitas dan Diskriminasi Efektivitas suatu sistem proteksi dapat 

dilihat dari kesanggupan sistem dalam mengisolir bagian yang mengalami 

gangguan saja. 
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b. Kecepatan Operasi Beroperasi secepat mungkin untuk mengurangi 

dampak gangguan, waktu gangguan dan memastikan keamanan pekerja. 

c. Sensitivitas (kepekaan) yaitu Mendeteksi gangguan sekecil apapun, baik 

arus atau ketidaknomalan sistem dan beroperasi sesuai setelannya. 

d. Reliabilitas (keandalan) Sistem proteksi yang handal didasarkan pada 2 

hal: a. Dependability, tidak boleh gagal bekerjasaat dibutuhkan. 

b. Security, tidak boleh salah kerja. 

 

3.2 Pengertian Kontaktor 

Kontaktor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyambungkan 

atau memutuskan arus listrik AC. Kontaktor atau sering juga disebut dengan 

istilah relay contactor dapat kita temui pada panel kontrol listrik. Pada panel listrik 

contactor sering digunakan sebagai selektor atau saklar transfer dan interlock pada 

sistem ATS. Berikut adalah bentuk contactor yang dapat kita temui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kontaktor 

 

3.3 Prinsip Kerja Kontaktor 

Prinsip kerja contactor sama seperti relay, dalam contactor terdapat beberapa 

saklar yang dikendalikan secara elektromagnetik. Pada suatu contactor terdapat 

beberpa saklar dengan jenis NO (Normaly Open) dan NC (Normaly Close) dan 
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sebuah kumparan atau coil elektromagnetik untuk mengendalikan saklar tersebut. 

Apabila coil elektromagnetik contactor diberikan sumber tegangan listrik AC 

maka saklar pada contactor akan terhubung, atau berubah kondisinya, yang 

semula OFF menjadi ON dan sebaliknya yang awalnya ON menjadi OFF. Untuk 

memahami prinsip kerja contactor dapat dilihat dari gambar skema contactor 

berikut. 

 

Pada saat teminal A1 dan A2 diberikan sumber tegangan maka coil akan menarik 

tuas saklar pada contactor, setiap saklar dengan tipe NO (03 04, 13 14, 23 24) 

akan berubah menjadi ON dan setiap saklar tipe NC (31 32, 41 42) akan berubah 

menjadi OFF. Saklar contactor tipe NO pada umumnya memiliki kapasitar 

mengalirkan arus yang lebih besar daripada saklar tipe NC contactor.   

Sebagian besar kontaktor digunakan untuk mengoperasikan motor 3 fasa dan juga 

digunakan untuk menghidupkan lampu penerangan. Cara menghidupkan motor 

kita hanya perlu untuk menghubungkan power dari sumber listrik 3 fasa pada 3 

buah terminal input (L1, L2, dan L3) dan menghubungkan power menuju ke 

motor listrik pada terminal output (T1, T2 dan T3). 

Jika kita ingin menghidupkan motor, maka kita harus memberikan arus pada koil 

kontaktor (sumber koil adalah 220 V) agar bisa menarik terminal utama (L1 dan 

L3) yang tadinya dalam posisi NO agar menjadi NC (Normally Close) 

(terhubung). Bahasa kasarnya, agar L1 terhubung dengan T1, L2 terhubung 

dengan T2 dan L3 terhubung dengan T3 yang mengakibatkan arus dari sumber 3 

fasa tadi (380 V) terhubung ke motor listrik sehingga motor listrik akan menyala 

(ON). Cara mematikannya tinggal memutus arus yang menuju koil A1 dan A2 
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maka terminal kontaktor akan kembali ke posisi NO atau memutus arus menuju 

motor listrik tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

Gambar 3.2  panel  kontaktor  penghidup  motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 Panel kontaktor penghidup lampu penerangan 
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3.4 Jenis-Jenis Contactor 

Contactor yang beredar dipasaran pada umumnya dibedakan berdasarkan 

kemapuanya dalam mengontrol tegangan listrik AC. Di pasaran contactor 

dibedakan menjadi 2 tipe yaitu: 

 Contactor 1 phase 

 Contactor 3 phase 

Contactor 1 phase digunakan untuk mengontrol arus listrik AC 1 phase, 

sedangkan contactor 3 phase digunakan untuk mengontrol aliran listrik AC 3 

phase. Pada contactor 1 phase minimal terdapat 2 saklar utama, sedangkan pada 

contactor 3 phase minimal terdiri dari 3 saklar utama. 

 

3.5 Aksesoris Kontaktor 

Contactor untuk keperluan khusus pada umumnya dilengkapi dengan beberapa 

aksesoris tambahan yang berfungsi untuk memaksimalkan kerja dari contactor 

tersebut. Beberpa bentuk aksesoris pada contactor adalah: 

 Thermal Switch 

 Timer Switch 

 Interlock Switch 

 Latch Block 

 Transient Voltage Block 

Thermal switch pada contactor berfungsi sebagai pengaman kontaktor dari 

temperature yang berlebih, thermal switch ini akan aktif dan mematikan kontaktor 

apabila suhu pada kontaktor melebihi batas minimal temperature yang diseting. 

Timer switch berfungsi untuk mengontrol waktu ON suatu contactor. Timer 

switch pada contactor ini dapat diseting sesuai kebutuhan, sehingga periode ON 

suatu contactor dapat ditentukan secara manual menggunakan timer switch 

tersebut. 

Interlock switch pada contactor pada umumnya digunakan untuk melengkapi 

contactor pada saat digunakan pada sistem ATS (Automatic Transfer Switch) 

yang sering digunakan untuk memeindahkan sumber daya listrik komersial dan 

Genset secara otomatis. 

https://zonaelektro.net/tag/kontaktor/
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Latch Block berfungsi untuk mengunci status kontaktor, dapat digunakan untuk 

mengunci agar selalu ON dan sebaliknya tergantung dari seting yang dilakukan 

terhadap kontaktor tersebut. 

Transient voltage block berfungsi untuk menahan tegangan transient akibat 

aktivasi kumparan atau tegangan induksi disekitar kontaktor agar tidak 

mempengaruhi kinerja kontaktor. 

 

3.6 Aplikasi Kontaktor 

 Kontaktor dapat kita temui dalam aplikasi berikut: 

 Kontrol Lighting, pada sistem lighting daya besar seperti yang digunakan 

pada konser music atau sistem penerangan stadion olah raga dengan lampu 

daya besar selalu menggunakan contactor sebagai komponen penghubung 

atau pemutus arus listrik ke lampu lighting tersebut. 

 Kontrol motor listrik, motor listrik 3 phase daya besar seperti yang 

digunakan dalam dunia industri membutuhkan kontactor sebagai 

komponen penghubung atau pemutus arus listrik ke motor tersebut. Fungsi 

contactor sebagai kontrol pada motor listrik ini sering disebut dengan 

istilah magnetic starter. 

 Transfer switch, transfer switch merupakan sistem pada ATS.Bagian ini 

selalu menggunakan kontaktor karena diperlukan kapasitas kontrol daya 

besar dan kecepatan transfer yang cepat yang dimiliki kontaktor. 

 Pada penangan arus besar atau tegangan tinggi, sulit untuk membangun 

alat manual yang cocok. Lebih dari itu, alat seperti itu besar dan sulit 

mengoperasikannya. Sebaliknya, akan relatif sederhana untuk membangun 

kontaktor magnetis yang akan menangani arus yang besar atau tegangan 

yang tinggi, dan alat manual harus mengontrol hanya kumparan dari 

kontaktor. 

 

 

 

 

http://zonaelektro.net/tag/kontaktor/
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3.7 Masalah Yang Sering Terjadi Pada Motor Listrik 

 Berikut ini masalah yang paling terjadi pada motor listrik 

 Mechanical failure (kerusakan mekanis) 

 Over-current (arus lebih) 

 Low insulation resistance (tahanan isolasi yang rendah) 

 Dan diantara ketiga hal tersebut diatas, low resistance adalah penyebab 

utama dari kerusakan motor. Hal ini terutama karena sulitnya atau (bahkan!) tidak 

ada di pasaran alat proteksi atau deteksi on-line dari low resistance. 

1. Mechanical failure (kerusakan mekanis) 

 Kerusakan mekanis bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk karena 

kurang pelumasan, vibrasi yang berlebihan dan tidak imbang, atau karena 

misalignment. Dan semua penyebab-penyebab itu memiliki kesamaan, yaitu 

mereka terjadi secara bertahap dan menunjukkan tanda-tanda peringatan. Bunyi 

gangguan (noise) dapat mengindikasikan adanya awal dari kerusakan mekanis. 

Analisa terhadap sampel oli dapat pula menunjukkan hal yang sama. Tindakan 

korektif segera dapat mencegah kerusakan pada motor yang selain akan berbiaya 

besar juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Secara praktis, kerusakan 

mekanis masih bisa dicegah lewat kegiatan preventive maintenance regular, 

misalnya penggantian oli teratur, pemantauan tekanan oli dan lain-lain. 

2. Over-current (arus lebih) 

 Over-current terjadi seringkali karena kondisi operasi yang mengakibatkan 

motor menarik arus lebih besar dari kemampuannya (rated capacity). Biasanya 

terjadi tiba-tiba dan sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun untungnya, seperti 

disebutkan di awal tadi, ada banyak piranti yang mampu membatasi atau 

mencegah over-current ini. Sebut saja seperti overload, phase failure relay, under 

voltage relay, fuse dan sebagainya. 

3. Low insulation resistance (tahanan isolasi yang rendah) 

 Tahanan isolasi dari lilitan motor listrik akan menurun (degradasi) seiring 

dengan waktu. Misalnya, sebuah motor baru atau baru digulung biasanya 

memiliki tahanan isolasi (diukur dengan megger) diatas 1000 megohm. Selama 
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motor itu bekerja maka nilai tahanan isolasi akan menurun hingga batas terendah 

yang tidak memungkinkan motor bekerja (short). 

 Faktor lingkungan tentunya yang paling mudah adalah memperhatikan 

ventilasi ruang motor, apakah telah sesuai dengan standar air change rate atau 

tidak. Dari beban, kita dapat memeriksa apakah sistem pendinginan motor bekerja 

dengan baik. Pendinginan motor dapat berupa radiator, injection cooling (pada 

kompresor refrigerasi) atau kipas yang ikut berputar bersama shaft motor. Selain 

itu, terdapat juga pengaruh dariketidakseimbangan tegangan suplai (supply 

voltage) ke motor pada motor fasa tiga. Lagi-lagi sebagai rule of thumb perlu 

diperhatikan bahwa suhu pada lilitan motor akan naik (secara prosentase %) 

sebanding dengan dua kali kwadrat dari ketidakseimbangantegangan. Jadi 

ketidakseimbangan tegangan sebesar 5% saja akan mengakibatkan suhu lilitan 

naik 50%. 

 

3.8 Tujuan Proteksi Pada Motor 

 Adapun fungsi pengaman motor untuk mencegah timbulnya ganguan, bila 

terjadi ganguan, setidak-tidaknya membatasi akibatnya terhadap motor. Tujuan 

proteksi pada motor ini yaitu: 

1. Pengaman tegangan nol. 

Pengamanan tegangan nol juga penting bagi motor yang dilayani saklar bintang 

segitiga atau kontroller. Apabila motor berhenti karena hilangnya tegangan 

jaringan kemudian tegangan jaringan mendadak normal kembali, maka motor 

akan bekerja tanpa alat pengasut. Hal ini sangat membahayakan karena adanya 

arus asut yang besar dapat memutuskan pengamanpengaman yang ada. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka perlu dipasang pengaman tegangan nol. 

2. Pengaman maksimum termis dan magnetic. 

Tujuan saklar maksimum sama dengan tujuan pengaman lebur, akan tetapi 

kalau terjadi pemutusan karena arus yang terlalu besar, sebuah saklar maksimum 

dapat segera digunakan lagi. Pemutusan saklar ini dapat dilakukan secara termis 

maupun elektromagnetik. 

3. Pengaman dengan termostat. 
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Termostat adalah pengaman motor yang berfungsi melindungi motor dari panas 

berlebih pada motor. Termostat peka terhadap kenaikan suhu. Termostat dapat 

berbentuk sebuah saklar termo yang dapat dipasang dalam kumparan motor 

ataupun di luar motor. Apabila suhu pada motor melebihi suhu yang ditentukan 

maka saklar termo ini akan memutuskan motor. 

 

3.9 Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Kontaktor 

 Kontaktor magnet lebih banyak digunakan di bidang industri dan 

laboratonium. Hal ini karena kontaktor mudah dikendalikan dari jarak jauh. Selain 

itu, dengan perlengkapan elektronik dapat mengamankan rangkaian listrik.  

Keuntungan menggunakan kontaktor ialah: 

1. Pelayanannya mudah 

2. Momen kontak cepat 

 

Sedangkan Kerugiannya: 

1. Mahal harganya, 

2. Perawatannya cukup sukar 

a. Jika saklar putus sedangkan kontaktor dalam keadaan bekerja, 

maka kontaktor akan lepas dengan sendirinya. Kontaktor tidak 

akan bekerja lagi walaupun sakelar induk telah disambung kembali 

sebelum tombol start ditekan lagi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        Gambar 3.4 Panel P2A (pompa 2A)          Gambar 3.5 P2B (pompa 2B) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Saklar kontaktor tipe NO pada umumnya memiliki kapasitor mengalirkan 

arus lebih besar dari pada saklar tipe NC 

2. Jika saklar induk penghidup motor putus sedangkan kontaktor dalam 

keadaan bekerja, maka kontaktor akan lepas dengan sendirinya. Kontaktor 

dan motor tidak akan bekerja lagi walaupun saklar induk telah disambung 

kembali sebelum tombol start ditekan kembali. 

3. Kontaktor bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi magnet yang 

ditimbulkan oleh koil A1 dan A2 untuk membuka dan menutup arus. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang penulis dapat selama mengikuti program Kerja 

Praktek (KP), penulis ingin memberikan beberapa saran: 

 Saran untuk perguruan tinggi  

1. Disarankan pihak kampus agar dapat memantau kegiatan mahasiswa yang 

seang melaksanakan kerja praktek (KP) seara intensif sehingga kesulitan 

yang timbul dapat dipeahkan bersama. 

2. Pihak kampus harus mempunyai hubungan luas dengan pihak industri 

sehingga mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat untuk 

melaksanakan kerja praktek (KP). 

3. Dosen jurusan harus memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan 

melaksanakan kerja praktek (KP) agar dapat menjawab seandainya ditanya 

oleh pembimbing. 

 

 



29 
 

 Saran untuk pihak industri 

1. Disarankan untuk pihak industri untuk menyusun suatu jadwal kerja 

praktek bagi mahasiswa.  

2. Disarankan untuk pihak industri  agar memberikan lebih banyak pekerjaan 

yang bermanfaat bagi mahasiswa, supaya jam kerja dapat diisi dengan 

penuh tanpa ada waktu kosong yang terbuang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

LAMPIRAN 

LEMBAR ABSEN I 
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LEMBAR ABSEN 2 
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