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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan industri yang sangat pesat 

sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Perawatan dan perbaikan adalah upaya untuk memperpanjang usia alat-alat dan 

komponen-komponen yang ada di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara 

(KPBN) Unit Dumai. 

Perawatan dan perbaikan yang diperlukan karena dalam suatu proses 

produksi perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak 

dibidang jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk 

menjaga mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan 

pendukung di perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan 

perbaikan. 

Kerja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia 

pendidikan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan semua 

teori yang dipelajari di bangku pendidikan. Kerja praktek ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, giat kerja dan berdaya 

saing tinggi karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin 

berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi, sehingga perlu 

didukung dengan situasi yang kondusif melalui partisipasi semua pihak dalam 

kerja praktek ini. 

Definisi dari perawatan adalah mencoba menghilangkan penyebab-penyebab 

suatu kerusakan yang ada pada peralatan. Sedangkan definisi dari perbaikan 

adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada peralatan. 

Mengapa ada kebutuhan untuk suatu bagian perawatan dan perbaikan? 

Perawatan dan perbaikan diperlukan dikarenakan dalam suatu proses produksi 
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perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak 

dibidang jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk 

menjaga mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan 

pendukung di perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan 

perbaikan.  

 Mengapa di butuhkan perawatan dan perbaikan pada pompa? Pada seuatu 

perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tak jarang banyak terlihat 

berbagai macam pompa pada setiap instalasi perpipaannya. Karena pompa paling 

banyak diandalkan untuk mengatur aliran minyak, rendah tingginya level, maupun 

rendah tingginya suhu dan tekanan. Oleh karena itu, perawatan dan perbaikan 

pada pompa itu sendiri sangat dibutuhkan. sehingga aliran fluida pada instalasi 

tersebut dapat mengalir dengan lancar agar tidak mempengaruhi terhadap hasil 

produksi perusahaan itu sendiri. 

Definisi dari perawatan adalah mencoba menghilangkan penyebab-penyebab 

suatu kerusakan yang ada pada peralatan. Sedangkan definisi dari perbaikan 

adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada peralatan. 

Mengapa ada kebutuhan untuk suatu bagian perawatan dan perbaikan? 

Perawatan dan perbaikan diperlukan dikarenakan dalam suatu proses produksi 

perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak dibidang 

jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk menjaga 

mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan pendukung di 

perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan perbaikan.  

 Mengapa di butuhkan perawatan dan perbaikan pada pompa? Pada seuatu 

perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tak jarang banyak terlihat 

berbagai macam pompa pada setiap instalasi perpipaannya. Karena pompa paling 

banyak diandalkan untuk mengatur aliran minyak, rendah tingginya level, maupun 

rendah tingginya suhu dan tekanan. Oleh karena itu, perawatan dan perbaikan 

pada pompa itu sendiri sangat dibutuhkan. sehingga aliran fluida pada instalasi 

tersebut dapat mengalir dengan lancar agar tidak mempengaruhi terhadap hasil 

produksi perusahaan itu sendiri. 



3 
 

Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya 

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma IV Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Dan akan dilaksanakan kerja peraktek di PT. Kharisma Pemasaran Bersama 

Nusantara (KPBN) Unit Dumai mulai dari tanggal 12 Juli 2022 s/d 31Agustus 

2022. 

Diharapkan melalui Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa/i akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna serta dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa/i terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek (KP) 

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukkan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang permesinan, adminitrasi, 

perawatan dan perbaikan mesin serta mengetahui segala yang berurusan dengan 

jurusan teknik mesin, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan 

dunia usaha/industri. Setelah pelaksanaan kerja praktek secara khusus mahasiswa 

diharapkan memperoleh pengalaman industri yang bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme dibidang teknik, dan keterampilan yang dimilikinya menjadi 

modal untuk terjun kedunia kerja, seperti: 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana proses kerja di PT. KPBN Unit 

Dumai. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di 

bangku kuliah dengan yang ada diperusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang instansi tempat 

pelaksanan kerja praktek di PT. KPBN Unit Dumai. 
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5. Mengetahui visi dan misi perusahaan. 

6. Memenuhi kewajiban dan syarat yang di berikan oleh jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek lapangan pada tahun 2022 

7. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

8. Memperpanjang masa pakai peralatan Pompa Sentrifugal, 

9. Untuk memperlancar pengoperasian pada Pompa Sentrifugal, 

10. Untuk menjamin kesiapan alat bila sewaktu-waktu diperukan. 

1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja di perusahan dan mengasah 

pengetahuan yang telah di miliki di bangku perkuliahan dan di praktekkan secara 

langsung di perusahan terseebut. 

meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia 

kerja/industri diperlukan pengenalan langsung terhadap peralatan-peralatan yang 

digunakan di dunia industri, manfaat Kerja Praktek adalah: 

1. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang perawatan dan perbaikan 

yang ada di PT. KPBN Unit Dumai. 

2. .Mempraktekkan dan menerapkan ilmu yang peroleh di bangku 

perkuliahan dalam dunia kerja. 

3. Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung 

dalam aktivitas pekerjaan di dunia industri.  

4. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara 

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan. 

5. Melatih dan menumbuhkan sikap pola fikir yang professional untuk 

memasuki dunia kerja nanti serta mampu mencari solusi dalam 

permasalahan. 

6. Menjadikan mahasiswa yang disiplin beertanggung jawabdalam 

menyelesaikan pekerjaan yang di berikan. 

7. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja praktek. 
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8.  Mahasiswa dapat membentuk karakter dan dapat berinteraksi dengan 

baik antara karyawan dan staf yang ada diperusahaan.  

9. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapakan dari 

pengalaman Kerja Praktek ini dapat memberikan gambaran tentang 

dunia kerja sesungguhnya. 

10. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keterampilan. 

11. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

12. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan berat. 

13. Mempertahankan agar peralatan/mesin selalu dalam keadaan baik setiap 

saat dan dalam kondisi apapun. 

14. Untuk memperkecil kerusakan yang akan terjadi dan meringankan beban 

kerja dari suatu pekerjaan. 

15. Mengelola biaya anggaran perawatan yang tersedia (dipergunakan 

sesuai kebutuhan yang direncanakan). 
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BAB ll 

DESKRIPSI UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan  

PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai adalah 

perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi UJPT freight forwarding. 

Perusahaan ini memiliki fasilitas dan layanan antara lain : tangki timbun untuk 

minyak kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, jasa pergudangan untuk 

komoditi karet, teh, coklat, kopi dan tembakau. Perusahaan ini sekaligus 

menyediakan pelayanan jasa ekspedisi pengurusan dokumen ekspor impor jasa 

kepabeanan-PPJK bagi produk dan komoditas perkebunan. PT. Kharisma 

Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai memiliki dua kantor unit 

yang terletak di Jl. Ujung Baru Belawan, Sumut dan di Jl. Datuk Laksamana, 

Dumai, Riau. Lokasi instalasi Belawan terletak di areal tanah seluas 35.785 m2. 

Perusahaan ini mempunyai moto “Senantiasa berbuat yang terbaik” dan memiliki 

visi untuk membentuk perusahaan bertaraf internasional dalam bidang jasa dan 

menjadi market leader di Indonesia dengan pelayanan berskala global. 

PT. KPBN Unit Dumai. Merupakan perusahaan gabungan antara PT Sarana 

Sawitindo Utama Unit Dumai dengan PT Delitama Indonesia Unit Belawan. PT. 

KPBN Unit Dumai didirikan pada tanggal 2 Januari 2001 berdasarkan Akte 

Notaris Ny. Sartutiyasni Agung Iskandar, SH No. 9 tanggal 11 September 2000 

dan telah disyahkan oleh Mentri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-18.HT.01.04 serta telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4020, tanggal 22 Juni 2001. Sejalan 

dengan perubahan status PT Delitama Belawan dan PT Sawitindo Dumai menjadi 

PT. Karisma Pemasaran Bersama Nusantara Unit Dumai sesuai Akte Pendirian 

Penggabungan, maka kepemilikan sahamnya keseluruhan menjadi 100 milik PT. 

Perkebunan Nusantara III Medan. Selanjutnya sesuai dengan hasil Rapat Umum 

Luar Biasa Pemegang Saham PT. KPBN Unit Dumai tanggal 13 September 2005, 
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status kepemilikan saham berubah menjadi 55 milik PT Perkebunan Nusantara IV 

dan 45 milik PT Perkebunan Nusantara III. 

PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai. atau 

disingkat dengan PT. KPBN Unit Dumai adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang didirikan pada tahun 1985 berdasarkan Akte Notaris Ny. Asmah 

Sarbaini, Sh, No. 2 Tanggal 02 Oktober 1985 dengan nama PT. Instalasi Tangki 

Sawit Dumai kemudian berubah namanya menjadi PT. Sarana Sawitindo Utama 

Dumai disingkat PT.SSUD yang merupakan anak perusahaan PT. (Persero) 

Perkebunan I-IIV (PTP I S/D VII) dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 

Tanggal 17 Juli 1985. Dengan adanya perubahan kepemilian perusahaan ini 

bergabung ke PT. Delitama Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan akte 

penggabungan nomor 09 Tanggal 11 September 2000 dan berubah nama menjadi 

PT Sarana Agro Nusantara yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) tertanggal 02 Januari 2001 dengan nomor C-18 HT.01.04 Tahun 

2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

Kantor Pusat PT. Sarana Agro Nusantara terletak di Jalan Yos Sudarso No. 

9 LK. XX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, Medan dan memiliki 2 

(dua) Kantor unit di Jalan Ujung Baru Medan Belawan dan di Jalan Datuk 

laksamana, yaitu PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit 

Dumai. Lokasi instalasi Belawan terletak di areal tanah seluas 35.785 M² dan 

instalasi Dumai terletak di areal tanah seluas 35.245 M. Keduanya memiliki 

sarana kantor, tangki timbun, gudang, timbangan, bengkel, ketel uap, ruangan 

instalasi pompa, ruang pembangkit tenaga listrik, laboratorium, saluran pemipaan 

dan lain-lain.  

 Sebagai perusahaan jasa yang telah berdiri lebih dari 36 tahun dan telah 

memiliki reputasi yang cukup dikenal, perusahaan berkomitmen untuk selalu 

memberikan layanan jasa terbaik, efeketif dan efisien dengan tarif jasa yang 

kompetitif serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

berpengalaman serta peralatan yang cukup memadai. 
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Gambar 2.1 PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

1. Visi PT. KPBN Unit Dumai 

Membentuk perusahaan bertaraf Internasional dalam bidang jasa dan 

menjadi market leader di Indonesia dengan pelayanan berskala global.  

2. Misi PT. KPBN Unit Dumai 

 Adapun Misi PT. KPBN Unit Dumai, sebagai berikut : 

1. Memberikan layanan jasa penimbun terbaik untuk mencapai kepuasan 

pelanggan melalui konsistensi dalam mengendalikan kualitas produk 

milik pelanggan, sistem manajemen terpadu, teknologi yang tepat 

memenuhi standar Internasional. 

2. Sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dihargai dan diberikan 

pemahaman secara konsisten dan berkesinambungan. 

3. Perusahaan berupaya untuk selalul memenuhi kepentingan berbagai 

pihak (stakeholders). 

2.3 Kebijakan Mutu 

PT. KPBN Unit Dumai berusaha memenuhi kepuasan pelanggan melalui 

penerapan strategi perusahaan yaitu pelayanan terbaik pengawasan melekat. 

Disiplin karyawan, daya guna dan hasil guna (P202). 

Guna mencapai hal tersebut. perusahaan berusaha untuk memberikan 

pemahaman kepada seluruh karyawan secara terus menerus tentang pentingnya 



9 
 

pemenuhan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku serta berupaya 

melakukan perbaikan secara berkesinabungan. 

2.4 Jenis Bisnis  

Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha sebagai berikut : 

1. Mendirikan dan mengeksploitasi tangki timbun minyak kelapa 

sawit/crude palm oil (CPO) atau produk setengah jadi ini dan 

turunannya serta memasang pipa-pipa saluran dan instalasi mesin.  

2. Menerima, menimbun dan memompakan minyak kelapa sawit dan 

turunannya  kedalam dan keluar tangki timbun dan memuat minyak 

kelapa sawit dan turunannya ke kapal atau alat angkut lainnya. 

3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang 

usaha penimbun (bulking) dan memproses produksi hasil perkebunan 

lainnya. 

Secara spesifik perusahaan juga mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Pencapaian kinerja perusahaan diharapkan dari tahun ke tahun terus 

meningkat. 

2. Dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan. 

3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 

4. Kesejahteraan sumber daya manusia. 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk menentukan 

alokasi, kategori, dan organisasi pekerjaan secara formal. Struktur organisasi 

menunjukkan aliran informasi dan tanggung jawab ditugaskan, 

dikoordinasikan dan dikendalikan oleh masing-masing divisi. Ini adalah 

struktur organisasi PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai:  
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Gambar 2.2 Struktur PT. KPBN Unit Dumai. 

 

2.6  Ruang Lingkup Kegiatan PT. KPBN Unit Dumai 

 Adapun uraian tugas dari PT. KPBN Unit Dumai adalah : 

1.  Pemegang Saham Tugas dan wewenang pemegang saham adalah : 

a. Mengadakan pengawasan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam anggaran dasar pada akte pendirian PT. KPBN Unit 

Dumai. 

b.  Menentukan kebijakan perusahaan secara garis besar demi tercapainya 

tujuan utama perusahaan pada saatdiadakannya sidang tahunan. 

c. Mempertimbangkan dan mengesahkan laporan keuangan yang 

disampaikan dalam laporan tahunan. 

2.  Dewan Komisaris Tugas dan wewenang dewan komisaris adalah : 

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan 

perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. 

b. Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti 

lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan keuangan serta berhak 

untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.  



11 
 

c. Memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota direksi 

apabıla anggota direksi bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

3.  Direktur Tugas dan wewenang direktur utama adalah : 

a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.  

b. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan, serta ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan olch Rapat Umum Pemegang Saham PTPN. 

Menetapkan langkah-langkah pokok dalam melaksanakan kebiksanaan.  

c.  perusahaan dibagian Keuangan atau Umum, Operasi, Teknik, dan 

Teknologi.  

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Golongan IA s/d IVD. 

4. Staf Operasional Tugas dan wewenang Staf Operasional adalah :  

a. Membantu direksi didalam perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan kerja di bagian operasi/teknik 

(penerimaan, penimbunan pengapalan minyak sawit).  

b. Merencanakan dan mengkordinasikan pekerjaan dibagian 

operasi/teknik untuk mencapai produktivitas dan efisiensi seoptimal 

mungkin. 

c. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian operasi/teknik setiap 

tahunnya (untuk rencana pasokan penerimaan/pengapalan, pekerjaan 

pemeliharaan sipil, pekerjaan pemeliharaan teknik dan investasi). 

5. Kepala Bagian Keuangan Tugas dan wewenang kepala bagian keuangan 

adalah : 

a. Membantu direksi dalam perencanaan, pengoraniasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan kerja dibagian keuangan yang meliputi pembukuan, 

pembiayaan, dan pengadaan barang. 

b. Mengawasi pembiayaan dibagaiannya dan mempertanggung jawabkan 

nya kepada direksi. 

c. Meneliti, mengawasi, dan mengevaluasi laporan-laporan keuangan 

untuk mendapatkan gambaran tentang keuangan perusahaan. 
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d. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian keuangan dan 

merangkum semua rencana kerja dan anggaran-anggaran bagian 

didalam buku rencana kerja dan anggaran perusahaan. 

6. Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tugas dan wewenang  

Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah : 

a. Menyiapkan tata cara pemeriksaan satuan pengawas interm agar 

efisiensi dan efektivitas dapat tercapai dalam rangka pengamanan harta 

kekayaan dan pengelolaan perusahaan. 

b. Melaksanakan pemeriksaan intern baik fisik, financial maupun 

manajemen terhadap seluruh unit kerja perusahaan berdasarkan norma 

c. pemeriksaan, pedoman pemeriksaan BUMN atas pelaksanaan RKAP, 

kebijakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

d. Menganalisis/mengevaluasi laporan keuangan (laporan posisi keuangan, 

laba/rugi dan pendukungnya) perusahaan sebelum diaudit oleh akuntan 

publik dan hasilnya disampaikan kepada direksi.  

e. Memelihara dan mengawasi invetaris serta surat-surat dan dokumen-

dokumen bagian Satuan Pengawasan Intern.  

7.  Kepala Bagian Sekretariat Tugas dan wewenang Kepala Bagian      

sekretariat adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin, mengatur serta mengawasi semua kegiatan bidang 

kepegawaian. 

b. Menyusun, menumuskan petunjuk, prosedur, program, dan pengarahan 

lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan. 

c. Mengurus dan menyelenggarakan rapat-rapat direksi serta menerbitkan 

notulen rapat, baik untuk kepentingan operasional maupun 

dokumentasi. 

d. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan latihan 

karyawan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan serta 

mengawasi penyerahan dan penempatan karyawan untuk memenuhi 
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kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan memelihara catatan tentang 

mereka.  

8.  Kepala Unit Tugas dan wewenang Kepala Unit adalah Mengkoordinir  dan 

mengatur tugas pekerjaan serta mengarahkan semua  

a. pekerjaaan yang berada di unit.  

b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Audit. Melaksanakan hubungan 

koordinasi ke kebun PTPN maupun Swasta, KPB  

c. dan pelayaran dalam rangka menerima, menimbun, mengapalkan (dry 

and liquid). 

9.  Staf Tata Usaha Tugas dan wewenang Staf Tata Usaha adalah : 

a. Mengkoordinir laporan harian posisi kas dan Bank. 

b. Mengkoordinir penyusunan rencana pembayaran pada pihak III 

c. Mengkoordinir pelaksanaan pembayaran terhadap transaksi- transaksi 

yang timbul. 

10.  Staf Urusan Teknik Teknik dan wewenang Staf Urusan Teknik adalah : 

a. Membuat satu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai  dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan.  

b. Menjaga displin kerja secara berkala menilai prestasi kerja    

bawahannya.  

c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit. 

11.  Staf Urusan Teknologi Tugas dan wewenang Staf Urusan Teknologi      

adalah :  

1. Membuat suatu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan. 

2. Menyusun rençana kerja anggaran tahunan urusan teknologi untuk 

disampaikan kepada Kepala Unit.  

3. Bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium dalam rangka 

pengawasan mutu yang diterima sampai dengan tahap pengapalan. 

12.  Staf Urusan Ekspedisi/Pergudangan Tugas dan wewenang Staf Urusan 

Ekspedisi/Pergudangan adalah :  
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a. Mengawasi pemindahan barang didalam pelabuhan dengan baik dan 

penuh tanggung jawab untuk menghindari kerusakan serta tetap 

menjaga mutu.  

b. Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan dokumen-dokumen 

penerimaan dan pengapalan.  

c. Memeriksa dan meneliti laporan-laporan mengenai kegiatan 

ekspor/impor dan muatan barang serta mengambil langkah-langkah 

perbaikan. 
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BAB III 

DISKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi tugas yang di laksanakan  

Kerja Praktek (KP) dimulai pada tanggal 12 Juli 2022 s/d 31 Agustus 

2022 di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai. Jam 

kerja dimulai pada pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib. Waktu istirahat pada jam 

11.30 s/d 13.30 wib dan pada hari jum'at jam kerja dimulai dari pukul 08.00 wib 

s/d 11.30 wib. Selain itu, pada hari sabtu dan hari minggu libur. Jenis pekerjaan 

utama yang dilakukan selama Kerja Praktek (KP) di bidang Boiler yaitu sebagai 

berikut: 

3.2 Uraian Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) 

Tabel 3.1. Minggu pertama 

No Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 11 Juli 

2022 
Pengenalan diri PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 12 Juli 

2022 

Pengenalan fungsi-fungsi Boiler 

bahan bakar cangkang 
PT. KPBN Unit Dumai 

3 

 

Rabu, 13 Juli 

2022 

Perawatan Boiler bahan bakar 

cangkang 
PT. KPBN Unit Dumai 

4 
Kamis, 14 juli 

2022 

Perawatan boiler bahan bakar 

cangkang 
PT. KPBN Unit Dumai 

5 
Jum'at, 15 Juli 

2022 
Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 

 

Uraian kegiatan Minggu pertama Kerja Praktek (KP) adalah Perawatan 

Boiler Water Tube bahan bakar cangkang (cangkang biji sawit). Perawatan ini 

dilakukan secara berkala supaya Boiler Water Tube bahan bakar cangkang tetap 

dalam keadaan optimal, perawatan yang dilakukan yaitu mengganti plat 
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penggaruk abu sisa pembakaran Boiler Water Tube dan juga 

membersihkan abu sisa pembakaran yang berada di ruang bakar. 

Tabel 3.2 Minggu Kedua 

 

Uraian kegiatan Minggu kedua Kerja Praktek (KP) adalah pengecekan 

Valve. Pengecekan valve yaitu pengecekan keran stim di tangki timbun pada 

tangki timbun no 06, hal ini bertujuan supaya stim berjalan sesuai jalur yang di 

tentukan supaya minyak CPO masak sesuai titik didih dan waktu yang di 

tentukan. Hal pertama yg dilakukan yaitu memastikan pipa-pipa stim tidak ada 

endapan air yg dingin, membuangnya dengan cara membuka keran pembuangan 

stim (Flasing Induk) selanjutnya yaitu, membuka valve masuk stim (Valve 

Inglet) supaya stim dapat masuk ke dalam tangki timbun untuk memanaskan 

minyak CPO dan kemudian jangan lupa membuka valve keluarnya stim (Valve 

Outlet). 

  

No  Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 Senin, 18 Juli 2022 Pengecekan valve PT. KPBN Unit Dumai 

2 Selasa, 19 Juli 2022 Sounding PT. KPBN Unit Dumai 

3 Rabu, 20 Juli 2022 Pengurasan tangki Kondensat PT. KPBN Unit Dumai 

4 Kamis, 21 Juli 2022 Gotongroyong PT. KPBN Unit Dumai 

5 Jum'at, 22 Juli 2022 Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 
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Tabel 3.3. Minggu Ketiga 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 25 Juli 

2022 
Mintenance Inscraper Abu PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 26 Juli 

2022 
Blowdon PT. KPBN Unit Dumai 

3 
Rabu, 27 Juli 

2022 
Blowdon PT. KPBN Unit Dumai 

4 
Kamis, 28 Juli 

2022 
Membersihkan ruang rakar PT. KPBN Unit Dumai 

5 
Jum'at, 29 Juli 

2022 
Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 

 

Uraian kegiatan Minggu ketiga Kerja Praktek (KP) adalah Blowdon. 

Blowdon yaitu nama sebuah kegiatan dimana bludon itu sendiri adalah proses 

pembuangan air kotor akibat stim atau uap balik dari tangki timbun yang 

mengendap di drumb, kemuduan di buang melalui keran pembuangan dengan 

menekan kran pembuangan secara perlahan karena tekanan stim sangat tinggi 

dan menutup nya juga secara perlahan. 

Tabel 3.4. Minggu Empat 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 01 Agustus 

2022 

Membuat skop Pembuangan 

abu 
PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 02 Agustus 

2022 

Menghidupkan pompa tangki 

kondensat 
PT. KPBN Unit Dumai 

3 
Rabu, 03 Agustus 

2022 

Perbaikan pipa air balik yang 

bocor 
PT. KPBN Unit Dumai 

4 
Kamis, 04 Agustus 

2022 

Membuka valve tangki timbun 

16 & 20 
PT. KPBN Unit Dumai 

5 
Jum'at, 05 Agustus 

2022 
Blowdon PT. KPBN Unit Dumai 

 

Uraian kegiatan Minggu keempat Kerja Praktek (KP) adalah perbaikan 

pipa air balik yang bocor, pipa air balik ini merupakan jalur air balik dari stim 

sisa pemanasan dari tangki CPO. Yang diperbaiki adalah bagian pipa yang bocor 

di bagian jalur elbo akibat korosi dan dilakukan pergantian pipa karena 
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kebocoran terlalu besar sehingga sulit untuk di las tempel. Alat yang digunakan 

untuk memperbaiki kegiatan ini adalah mesin las, kawat las/Electroda code RB, 

pipa, gerinda, palu las, kacamata las. 

Tabel 3.5. Minggu Lima 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 Senin, 08 Agustus 

2022 
Mencuci forklift PT. KPBN Unit Dumai 

2 Selasa, 09 Agustus 

2022 

Memperbaiki pompa 

Sentrifugal 
PT. KPBN Unit Dumai 

3 

Rabu, 10 Agustus 2022 

Membuang abu sisa 

pembakaran di ruang bakar 

boiler 

PT. KPBN Unit Dumai 

4 Kamis, 11 Agustus 

2022 

Membuka kran valve tangki 

16 & 21 
PT. KPBN Unit Dumai 

5 Jum'at, 12 Agustus 

2022 
Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 

 

Uraian kegiatan Minggu kelima Kerja Praktek (KP) adalah memperbaiki 

pompa Sentrifugal yang bocor. Memperbaiki pompa yang bocor merupakan hal 

yang biasa dilakukan, dengan melakukan pergantian seal dan pembersihan pada 

bagian pompa dan merakitnya kembali serta memastikan pompa tidak terjadi 

kebocoran atau kerusakan lainnya. 

Tabel 3.6. Minggu Enam 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 15 Agustus 

2022 

Mengontrol masuknya bahan 

bakar boiler 
PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 16 Agustus 

2022 
Memperbaiki pompa derator PT. KPBN Unit Dumai 

3 
Rabu, 17 Agustus 

2022 
Memperbaiki pompa derator PT. KPBN Unit Dumai 

4 
Kamis, 18 Agustus 

2022 
Membuka kran valve PT. KPBN Unit Dumai 

5 
Jum'at, 19 Agustus 

2022 
Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 
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 Uraian kegiatan Minggu keenam Kerja Praktek (KP) adalah 

memperbaiki pompa derator. Perbaikan yang dilakukan adalah melakukan 

pergantian pada pompa derator yang lama dengan yang baru, menbuat 

kedudukan baru dengan menyesuaikan pompa yang baru dan melakukan 

pengelasan supaya sesuai dengan pompa yang baru dan bekerja dengan baik. 

Tabel 3.7. Minggu Tujuh 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 22 Agustus 

2022 

Membuka kran valve tangki 16 

& 21 
PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 23 Agustus 

2022 

Membersihkan pipa air balik 

untuk di cat ulang 
PT. KPBN Unit Dumai 

3 
Rabu, 24 Agustus 

2022 
Memperbaiki kolam ikan PT. KPBN Unit Dumai 

4 
Kamis, 25 Agustus 

2022 

Menarauh benih ikan lele dan 

memberi makan 
PT. KPBN Unit Dumai 

5 
Jum'at, 26 Agustus 

2022 
Senam Kebugaran Jasmani PT. KPBN Unit Dumai 

 

 Uraian kegiatan Minggu ketujuh Kerja Praktek (KP) adalah 

membersihkan pipa air balik untuk di cat ulang. Pada sebelumnya melakukan 

perbaikan dan pemotongan pipa air balik dibuat line pipa baru untuk menyedot 

air di bak kondensat, kami melakukan pembersihan pada pipa dengan 

mengamplas permukaan pipa agar supaya ketika di cat, cat melekat dengan baik 

dan hasilnya juga memuaskan. 

Tabel 3.8. Minggu Delapan 

NO Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin, 29 Agustus 

2022 

Memperbaiki pipa 

economaizer yang bocor 
PT. KPBN Unit Dumai 

2 
Selasa, 30 Agustus 

2022 

Memperbaiki pipa 

economaizer yang bocor 
PT. KPBN Unit Dumai 

3 Rabu, 31 Agustus 2022 Antar laporan KP PT. KPBN Unit Dumai 

  

 Uraian kegiatan Minggu kedelapan Kerja Praktek (KP) adalah 

memperbaiki pipa economaizer yang bocor. Yang di perbaiki adalah pipa yang 
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bocor dan dilakukan lasan ulang atau penempelan menggunakan plat lain. Alat 

yang digunakan untuk memperbaiki kegiatan ini adalah mesin las, kawat las 

(electroda), plat, gerinda, palu las dan lain-lain. Selain itu kami juga melakukan 

perbaikan lainya yaitu memperbaiki ruang bakar boiler dengan menampal 

dinding-dinding dengan semen, membersihkan kotoran abu yang menggumpal di 

economaizer dan gascolectorotary pada boiler. 

3.3 Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan dapat tercapai melalui kerja praktek (KP) 

berdasarkan spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan di lapangan yang terhitung 

sejak tanggal 12 Juli 2022 s/d 31 Agustus 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu yang 

didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat berkerja sama dengan baik bersama team. 

3. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sering timbul di 

bagian perindustrian serta mencari solusi penyelesaian. 

4. Dapat mengetahui kerja lapangan secara langsung. 

5. Dapat memenuhi syarat dari kampus. 

6. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan dunia industri. 

7. Dapat menerapkan ilmu yang berkaitan dengan perawatan dan 

perbaikan. 

8. Mengetahui lingkungan kerja Industri Agar dapat membiasakan diri 

bekerja secara professional dan baik. 

3.4 Perangkat Yang Digunakan 

Peralatan merupakan suatu kebutuhan teknisi dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, perangkat keras adalah alat dan bahan yang digunakan sebagai faktor 

pendukung untuk melakukan suatu pekerjaan dan kegiatan. Perangkat ini adalah 

alat yang biasa dipakai dan digunakan pada saat seseorang yang akan melakukan 
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pekerjaannya. Perangkat ini juga berperan penting dalam pembuatan suatu bahan 

yang akan kita buat. Adapun peralatan yang digunakan dalam kerja praktek 

adalah sebagai berikut : 

1) Peralatan yang digunakan di Workshop 

a) Alat pengaman (Safety) 

b) Kunci ring 

c) Kunci shock 

d) Jangka sorong 

e) Kunci inggris  

f) Palu besar/ kecil 

g) Kunci L 

h) Pompa 

i) Katrol 

j) Kunci shock 

k) Tang 

l) Trafo las SMAW 

m) Dongkrak 

n) Sikat kawat 

o)  Obeng 

3.5 Data-Data Yang Diperlukan 

Adapun data-data yang penulis perlukan dalam penulisan laporan ini yaitu  

1. Data sejarah singkat perusahaan 

2. Data struktur organisasi perusahaan 

3. Data kegiatan harian maintenance 

4. Gambar yang di kerjakan  

5. Data hasil laporan yang dikerjakan 

6. Data hasil perbaikan alat 

 



 

 

  

22 
 

 

3.6 Dokumen-Dokumen/File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen-Dokumen yang dihasilkan dari kerja praktek di PT. KPBN Unit 

Dumai yaitu : 

1. Data sejarah singkat perusahaan 

2. Data kegiatan harian maintenance 

3. Sertifikat hasil KP dari perusahaan. 

3.7 Kendala-Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas praktek ini yaitu : 

1. Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan 

2. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek 

yaitu dari segi Bahasa,tata tulis,paragraph,dan lampiran yang diperlukan 

dalam pembuatanya 

3. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan 

tempat kerja praktek. 

3.8 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

1.Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik 

2.Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan. 
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BAB IV 

    PERAWATAN POMPA SENTRIFUGAL  

  TYPE ETA-200 ×150 - 400  

4.1 Pengertian Pompa 

Pompa adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memindahkan  

fluida incompressible (tak mampu mampat) dari satu tempat ke temp at lain 

melalui suatu media perpipaan dengan cara menaikkan tekanan atau 

membangkitkan beda tekanan. Pompa  merupakan  alat yang sangat penting 

untuk membantu  pekerjaan manusia. Pompa digunakan untuk memindahkan 

fluida dari satu  tempat ke tempat yang lain. Penggunaan pompa sangat luas 

seperti penggunaan pompa di rumah tangga, pada industri, dan pertanian.  

Pada rumah tangga pompa digunakan untuk menyalurkan air dari sumur ke 

bak penampungan air. Penggunaan pompa di Industri perminyakan, pompa 

digunakan untuk mengangkat minyak mentah dari dalam bumi ketempat-tempat 

pemrosesan atau tempat-tempat penampungan. Di dunia pertanian pompa 

digunakan untuk memindahkan air dari sungai atau waduk ke sawah untuk 

memenu hi kebutuhan air tanaman. 

Pompa Sentrifugal yaitu pompa untuk memindahkan cairan dengan 

memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeler. Pompa 

sentrifugal adalah termasuk kedalam jenis pompa tekanan dinamis.dimana 

pompa jenis ini memiliki impeller yang berfungsi untuk mengangkat fluida 

dari tempat yang rendah ketempat yang lebih tinggi atau dari tekanan yang 

lebih rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Daya dari luar diberikan keporos 

untuk memutar impeller kedalam rumah pompa, maka fluida yang berada 

disekitar impeller juga akan ikut berputar akibat dari dorongan sudu-sudu 

impeller. Karena timbulnya gaya sentrifugal maka fluida mengalir dari tengah 

impeller keluar melalui saluran diantara sudu-sudu impeller. Head fluida akan 

bertambah besar karena fluida tersebut mengalami percepatan. F1uida yang 
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keluar dari impeller ditampung  oleh  saluran  yang  berbentuk  volute 

mengelilingi  impeller  dan disalurkan keluar pompa melalui nosel, didalam 

nosel kecepatan aliran fluida diubah menjadi head tekanan. 

4.2 Fungsi Pompa 

Fungsi pompa adalah memindahkan suatu cairan (fluida) dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan menaikkan tekanan pada cairan tersebut. Kenaikan 

tersebut merupakan proses untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pengaliran 

berupa perbedaan tekanan, ketinggian, atau hambatan gesek. 

Secara umum pompa memiliki dua fungsi utama, diantaranya: 

 memindahkan cairan fluida dari suatu tempat ketempat lainnya. 

 mensirkulasi cairan fluida sekitar sistem. 

4.3 Sistem Kerja Pompa Sentrifugal 

Pompa sentrifugal digunakan untuk memberikan atau menambah  kecepatan 

pada cairan dan kemudian merubahnya menjadi energi tekan. Pompa  

sentrifugal,  seperti yang diperlihatkan dalam Garnbar dibawah ini. 

                           

Gambar 4.3 Arah Aliran Fluida Dalam Pompa Sentrifugal 

Cairan dipaksa masuk ke sebuah impeller. Daya dari luar diberikan kepada 

poros pompa untuk mernutar impeller yang ada berada dalam cairan tadi. 

Apabila impeller berputar maka zat cair yang ada dakam impeller akan ikut 

berputar akibat dorongan sudu- sudu pada impeller. Karena timbul gaya 
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sentrifugal maka zat cair mengalir dari tengah impeller menuju keluar  

melalui  saluran  diantara  sudu-sudu  dengan  kecepatan  tinggi.  Zat  cair  

yang meninggalkan impeller tersebut dikumpulkan di dalam rumah pompa 

(casing) yang berbentuk spiral atau biasanya disebut volut yang tugasnya 

mengumpulkan cairan dari impeller dan mengarahkan  ke discharge  nozzel.  

Discharge  nozzel  berbentuk  seperti  kerucut  sehingga kecepatan aliran yang 

tinggi dari impeller bertahap turun, kerucut ini disebut diffuser. Papa waktu 

penurunan  kecepatan  di dalam diffuser energi kecepatan  pada aliran cairan 

diubah menjadi energi tekan. 

Jadi impeller pompa berfungsi memberikan kerja pada zat cair sehingga 

energi yang dikandungnya akan menjadi lebih besar. Selisih energi 

persatuan berat atau head total zat cair antara flens hisap dan flens keluar 

pompa disebut head total pompa. 

4.4 Jenis-Jenis Pompa  

Ada dua jenis pompa yang ada di PT. KPBN Unit Dumai adalah sebagai 

berikut :  

 Sentrifugal Pump 

 Pompa lorenz 

4.5  Bagian-bagian pompa sentrifugal 

  Pada pompa sentrifugal secara umum terdiri dari dua bagian yaitu : 

a. Bagian yang berputar/bergerak meliputi impeller, pros (shaft) dan 

bearing 

b. Bagian yang tetap meliputi volute casing, stuffing box, bearing 

housing dan lain-lain. 
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    Pompa sentrifugal bisa dilihat pada gam bar berikut ini : 

 

     Gambar 4.4 Pompa Sentrifugal 

Bagian-bagian utama pompa sentrifugal antara lain : 

A. Impeller 

Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi 

energi kecepatan pada cairan yang dipompa secara kontinue, sehingga cairan 

pada sisi hisap secara terus menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat 

perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Ada tiga jenis impeller, 

yaitu open impeller, semi open impeller dan closed impeller. 

  

(a) Open i mpeller        (b) Semi open impeler    (c) Closed impeller 

Gambar 4.5 Berbagai Tipe Impeller 

Pompa sentrifugal dapat menggunakan dua macam impeller, yaitu isapan 

tunggal dan isapan ganda. Pada pompa sentrifugal di Waste Water Treatment 

menggunakan pompa isapan tunggal. 
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B. Rumah Pompa (Volute Casing) 

Rumah pompa merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi 

sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan difusser, suction 

nozzel dan discharge nozzel serta memberikan arah aliran dari impeller dan 

mengubah energi kecepatan menjadi energi tekan. 

 
 Gambar 4.6 Rumah Pompa (Volute Casing) 

C. Shaft 

Shaft berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak (motor) 

selama beroperasi ke impeller. Shaft juga berfungsi sebagai tempat kedudukan  

impeller dan bagian- bagian lain yang berputar. Untuk menghubungkan 

antara shaft pompa dengan shaft penggerak (motor) maka  diperlukan  kopling.  

Bagian  luar  shaft  ini biasanya dilindungi oleh shaft sleeve. 
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       Gambar 4.7 Shaft 

D. Shaft Sleeve 

Shaft sleeve  berbentuk silinder berlubang yang berfungsi untuk melindungi 

shaft utama dari erosi, korosi, dan aus. Apabila shaft utama mengalami 

kerusakan maka shaft utama tidak bisa diperbaiki tetapi harus dilakukan 

penggantian dengan yang baru. 

       

Gambar 4.8 Shaft Sleeve 

E. Glannd Packing 

Gland packing ini berfungsi untuk mengurangi kebocoran cairan dalam 

casing pompa dan mencegah udara dari luar masuk ke dalam pompa. 

Apabila ada udara luar yang masuk ke dalarn pompa maka akan 

mengakibatkan  perforrna pompa akan menurun dan menimbulkan kavitasi. 
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Gambar 4.9 Gland Packing 

F. Stuffing Box 

Stuffing box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah dimana 

poros pompa menembus casing. Jika pompa bekerja dengan suction lift dan 

tekanan pada ujung stuffing box lebih rendah dari tekanan atmosfer, maka 

stuffing box berfungsi untuk mencegah kebocoran udara masuk kedalam 

pompa. Dan bila tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka 

berfungsi untuk mencegah kebocoran cairan keluar pompa. 

 

Gambar 4.10 Stuffing Box 
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G. Bearing 

Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari 

poros agar dapat berputar, baik berupa  beban  radial  maupun  beban  aksial.  

Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan 

tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek juga akan kecil. 

                            

Gambar 4.11 Bearing 

 

H. Oil Seal 

Seal ini berfungsi untuk menjaga oli yang berada di dalam bearing 

housing agar tidak bocor. 

    

Gambar 4.12 Oil Seal 

Pada sistem pompa untuk mentransferkan suatu fluida dan dilengkapi 

dengan motor sebagai penggeraknya. Paras motor yang berputar akan 
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dihubungkan dengan paras pompa menggunakan coupling. Sehingga secara 

keseluruhan bagian-bagian sistem kerja pompa terdiri dari tiga bagian yaitu 

impeller side, coupling side, dan driver side. 

                      

Gambar 4.13 Bagian Pompa Sentrifugal Beserta Penggeraknya 

 

 Impeller Side 

Pad a bagian impeller side terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 

 Impeler 

 Volute casing 

 Diffuser 

 Stuffing box 

 Shaft sleeve 

 Bearing house 

 Coupling Side 

Coupling side berfungsi untuk meneruskan  momen puntir dari shaft motor 

menuju shaft pompa. Pada bagian coupling side terdiri dari dua 

komponen, antara lain : 

 Coupling 

 Shaft 

 Rubber coupling 

 Coupling housing 
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 Driver side 

Driver  side berfungsi  sebagai sumber penggerak  pada poros pompa yang 

nantinya akan memutar impeller. Driver side terdiri dari tiga komponen 

penting, antara lain: 

 Frame 

 Stator 

 Rotor 

 

4.6 Gangguan Operasi Pompa 

 

A.    Terjadi Kavitasi 

    a. Pengertian Kavitasi 

Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir 

sehingga membentuk  gelembung-gelembung  uap, hal ini disebabkan  tekanan 

di dalam pompa  berkurang  sampai  di bawah  tekanan  uap jenuhnya.  

Misalnya  air pada tekanan 1 atm akan mendidih dan menjadi uap pada 

temperatur 100°C. Akan tetapi jika  tekanan  direndahkan  maka air akan 

mendidih  pada temperatur  yang lebih rendah. Jika tekanan cukup rendah 

maka temperatur kamarpun akan mendidih. 

Apabila zat cair mendidih maka akan timbul gelembung-gelembung uap zat 

cair gelembung-gelembung ini akan terbawa aliran fluida sampai akhimya 

berada pada daerah yang mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan uap 

jenuh  cairan. Pada  daerah  tersebut  gelembung  tersebut  akan  pecah  dan  

akan menyebabkan  shock pada dinding di dekatnya. Cairan akan masuk secara 

tiba-tiba ke ruangan  yang  terbentuk   akibat  pecahnya   gelembung   uap  tadi  

sehingga mengakibatkan  tumbukan. 

Jika pompa mengalami kavitasi, maka akan timbul suara berisik dan 

getaran. Selain itu performa pompa akan menurun secara tiba-tiba, sehingga  

pompa tidak dapat bekerja  dengan  baik. Jika pompa  dijalankan  terus-menerus  
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dalam jangka lama,  maka  permukaan  dinding  saluran  di sekitar  aliran  

yang berkavitasi  akan mengalami   kerusakan.  Permukaaan dinding akan  

termakan  sehingga  menjadi berlubang-lubang. Peristiwa ini disebut erosi 

kavitasi, sebagi akibat dari tumbukan antara gelembung-gelembung uap yang 

pecah secara terus menerus. 

Berikut adalah foto erosi kavitasi yang terjadi pada bagian dalam volute 

cassingdan pada impeller pompa sentrifugal : 

         

Gambar 4.14 Erosi kavitasi pad a volute casing 

   b. Penyebab terjadinya kavitasi  

1. Head total pompa terlalu besar, sehingga pompa 

akan bekerja dengan kapsitas aliran yang berlebihan,  

dan membuat  kemungkinan  kavitasi  menjadi  lebih 

besar pula. 

2. Pipa isap pada pompa terlalu panjang. 

3. Suhu fluida yang ditransfer terlalu tinggi. 

   c. Menghindari Kavitasi 

Kavitasi dapat dicegah atau diminimalisasi dengan cara : 

1. Ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat carr yang dihisap 

harus dibuat serendah mungkin, dan pada pipa isap salah satunya 

dengan diameter  lebih besar untuk mengurangi agar head isap statis 

menjadi rendah pula. 
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2. Pipa isap harus dibuat sependek mungkin. Apabila terpaksa dipakai 

pipa isap panjang sebaiknya salah satu pipa isapnya menggunakan 

pipa dengan diameter lebih besar untuk mengurangi kerugian gesek. 

3. Tidak dibenarkan pencegahan kavitasi dengan memperkecil laju aliran 

dengan cara menghambat aliran sisi isap. 

4. Jika pompa mempunyai head total pompa yang berlebihan, maka 

pompa akan bekerja dengan kapasitas aliran yang berlebihan pula, 

sehingga kemungkinan terjadi kavitasi lebih besar. Oleh karena itu 

head total pompa harus ditentukan sedemikian hingga sesuai dengan 

yang diperlukan pada operasi yang sesungguhnya. 

5. Bila head total pompa sangat berfluktuasi, maka pada keadaan head 

terendah hams diadakan pengamanan penuh terhadap terjadinya 

kavitasi. 

   d. Dampak Kavitasi 

1. Performa (efisiensi) pompa akan menurun. 

2. Timbulnya vibrasi yang berlebih pada pompa dan vibrasi ini bila 

dibiarkan terus- menerus maka dalam jangka panjang bisa 

menyebabkan kerusakan pada komponen pompa lainnya. 

3. Timbul suara berisik pada pompa. 

   e. Water Hammer 

Aliran fluida yang berhenti mendadak menimbulkan  kenaikan tekanan yang 

sangat tajam sehingga menyerupai suatu pukulan dan dinamakan gejala 

pukulan air (water hammer). Tekanan yang timbul dinamakan tekanan 

pukulan air (water hammer pressure). Fenomena keadaan unsteady ini dapat 

dikatakan sebagai perubahan energi kinetik dan energi tekanan yang bisa 

menjadi positif atau negatif. Efek negatif yang dihasilkan oleh fenomena 

tersebut diantaranya adalah merusak valve, menimbulkan getaran pada pipa, 

menggetarkan tumpuan pipa, menyebabkan kavitasi pada impeller pompa, 

dan memperpendek umur pemakaian peralatan. Perubahan tekanan bangkitan 

yang terlalu besar dapat menyebabkan pipa menjadi rusak atau pecah. 
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Water hammer adalah fenomena terjadinya fluktuasi tekanan yang 

diakibatkan oleh penutupan valve secara tiba- tiba dan matinya pompa 

secara mendadak. Hal ini akan berdampak buruk terhadap instalasi 

perpipaan, terutama pipa sebagai jalur utama fluida dialirkan. Perubahan 

tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang 

buruk bagi sistem perpipaan, diantaranya adalah rusaknya atau pecahnya 

pipa sistem dengan konsekuensi seluruh sistem peralatan harus mati total. 

Fenomena water hammer dipengaruhi oleh waktu penutupan valve. 

Penutupan valve yang cepat mengakibatkan gelombang tekanan yang terjadi 

akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan perubahan deformasi pada 

dinding pipa akan semakin besar. 

   Adapun kerusakan yang ditimbulkan dari water hammer sebagai berikut:  

1. Peralatan instalasi pompa seperti perpipaan, katub, dan pompa dapat    

pecah karena lonjakan tekanan yang besar. 

2. Pada waktu terjadi tekanan negatif pada aliran sisi keluar pompa, pipa 

dapat mengempis dan pecah. 

3. Tekanan  negatif yang timbul dapat menyebabkan  penguapan  zat cair 

apabila tekanan tersebut dibawah tekanan zat uap Penguapan  tersebut 

akan menghasilakan  gelembung-gelembung  uap  air  yang  dapat  

pecah  dan menghantam pipa atau pompa, peristiwa ini disebut erosi 

kavitasi. 

4. Apabila instalasi pompa tidak diberi pengaman seperti check valve maka 

dapat terjadi aliran balik yang akan memutar impeler pompa, putaran 

ini berkebalikan dari putaran  normal pompa,  sehingga  kondisi  ini 

mengakibatkan  kerusakan  pada motor penggeraknya. 

 

   f. Gejala Surjing 

Gejala surjing sering terjadi pada operasi pompa, laju aliran berubah-

ubah secara periodik dan pada aliran terjadi fluktuasi tekanan. Gejala ini 
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timbul karena head pompa tidak mampu mengatasi head dari sistem secara 

normal. Untuk mencegah surjing harus dipilih pompa dengan head yang lebih 

tinggi daripada head dari sistem operasi yang dibutuhkan. 

   g. Tekanan Berubah-ubah 

Gejala tekanan yang berubah-ubah atau bertluktuasi sepanjang aliran 

banyak terjadi pada pompa sentrifugal, khususnya pada pompa volut. Di 

dalam pompa ada daerah antara sisi luar impeler dan ujung dan volut (cut 

water), yang apabila setiap kali impeller dan melewati daerah ini maka 

tekanan zat cair akan berdenyut. Denyut terus- menerus akan dirasakan sebagai 

fluktuasi tekanan yang merambat pada zat cair di dalam pipa keluar. Apabila 

denyut tekanan zat cair beresonansi dengan kolom air menyebabkan getaran 

dan bunyi berisik. 

 

Gambar 4.15 Fluktuasi Tekanan Pada Pompa Volut 
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4.7  Metodologi 

4.8  Flowchart 

Mulai 

 

Rumusan Masalah 

 

Pungumpulan Alat 

 

Pengumpulan Bahan 

 

Pembongkaran Pompa 

 

Cek dan Perbaiki 

 

 

                                          Lihat Hasil Setelah 

                                                 di Perbaiki 

 

Selesai 

Gambar 4.16 Diagram  Flowchart  Perawatan Pompa  Sentrifugal 
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4.9  Hasil dan Pembahasan 

Hasil perawatan  pada pompa sentrifugal antara  lain : 

 Perawatan  bearing  pada pompa  sentrifugal 

1)   Melihatjadwal    tabel perawatan  pada pompa  sentrifugal 

2)   Menyiapkan grease 

3)    Lepaskan  baut-baut  yang terpasang pada pompa 

4)    Membongkar bagian gear box pada penghubung pompa dan motor 

         

              Gambar  4 .17 Gear box 

5)   Lepaskan  bearing  dari poros 

 
Gambar  4.18 Bearing 
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6)  Berikan grease pada bushing sebagai pelumas. 

                          

 Gambar 4.19 Bushing 

7)  Cek kondisi dari bearing apakah masih layak digunakan atau sudah 

waktunya  untuk diganti 

                           

     Gambar  4.20 Bearing 

8)  Jika bearing masih  layak atau sudah diganti pasang kembali 

komponenkomponennya 

9)   Sedangkan   bila  sudah  rusak,   maka ganti bearing dengan  yang baru 

10) Pasang  kembali  bearing pada  poros dan juga  pada pompa 

11) Kernbalikan  alat yang  sudah  dipakai pada tempat  penyimpanan   

alat. 
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      Gambar  4.21 Penyimpanan alat 

 Perawatan oli 

1)  Melihat jadwal  tabel perawatan  pada pompa  sentrifugal 

2)  Menyiapkan alat dan oli  di  tempat penyimpanan 

                                 

     Gambar 4.22 Oli 

3)   Mengecek   volume  dan  kondisi  pada oli pada Pompa Sentrifugal 

4)  Menambahkan oli pada Pompa Sentrifugal 

 

 



 

 

  

41 
 

                                

                                       Gambar 4.23 Penambahan oli 

5)   Menutup  kembali  lubang  penambah oli 

6)   Membersihkan oli disekitar lubang penambah oli 

7)   Mengembalikan alat  pengisi oli  ke tempat awal 

Perawatan  bantalan  getaran  dan kopling Bantalan  getaran 

1) Cek kondisi  bantalan  apakah ada kebocoran atau tidak, dengan cara 

menyalakan  pompa dan membuka saluran air  bila  tidak  ada maka  

cek kondisi   dari   baut-baut    yang terpasang  dan kencangkan 

 

      Gambar 4.24 Pengecekan 

2)  Bila terjadi kebocoran, lepaskan baut yang terpasang pada bantalan 

getaran 
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3)  Lepaskan bantalan getaran dari pompa dan pipa 

4)   Ganti bantalan  getaran  tersebut dengan  yang baru 

                                 

           Gambar 4.25 Bantalan 

5)  Pasang bantalannya dan  pasang baut-bautnya kemudian keneangkan 

6)  Periksa kembali apakah tidak ada kebocoran pada bantalan dengan 

menyalakan  pompa dan membuka saluran  air 

 Kopling 

1)  Siapkan peralatan untuk mengecek kopling 

2)   Lepaskan baut pada sambungan pompa dan motor pompa 

3)    Geser motor pompa agar kita bisa mengambil kopling 

4)   Periksa apakah kopling masih bagus atau tidak 

5)   Bila masih bagus maka pasang kembali  kopling tersebut 

6)   Apabila kondisi kopling sudah koyak atau rusak maka ganti kopling  

  tersebut dengan yang baru 

7)  Pasang kopling yang kondisinya bagus pada pompa 

8)  Setelah memasang kopling kunci keseimbangan atau presisi dari pompa  

dan  motor 
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Gambar 4 . 2 6  Pelepasan baut 

9)   Pasang kembali pelindung kopling 

4.10  Kesimpulan Perbaikan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1) Kondisi bearing berada dalam kategori yang cukup baik karena 

perawatan yang terartur 

2) Pengeeekan oli dalam kategori yang kurang baik karena ada   

beberapa pompa  yang sampai kehabisan oli 

3) Bantalan dan kopling dalam kondisi yang  cukup baik  karena sering  

dicek kondisinya sceara berulang-ulang. 

4) Selesai. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penulis yang di dapat dari kerja praktek adalah: 

1. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai 

adalah sebuah perusahasan Negara yang bergerak di bidang menerima, 

menimbun dan memompakan minyak kelapa sawit dan turunannya 

kedalam dan keluar tangki timbun dan memuat minyak kelapa sawit dan 

turunannya ke kapal atau alat angkut lainnya. 

2. Pompa Sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi 

mekanik ke dalam energi hidrolik melalui aktivitas sentrifugal yang 

diproduksi oleh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) 

Unit Dumai. 

3. Mahasiswa yang melakukan kerja praktek di lapangan banyak 

memperoleh ilmu dari tempat praktek industri baik secara teori maupun 

praktek. 

4. Dengan melakukan kerja praktek di industri, mahasiswa banyak 

mendapatkan pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di 

dunia kerja sesunguhnya. 

5.2 Saran  

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :  

1. Sebelum mahasiswa melaksanakan tugas kerja praktek, pembimbing 

diperusahaan harus menekankan kepada mahasiswa untuk memakai alat 

safety supaya mengurangi tingkat kecelakan. 

2. Perencanaan kerja yang baik akan mempermudah dalam bekerja dan 

akan  menghasilkan hasil yang baik pula. 



 

45 
 

3. Gunakan peralatan yang sesuai agar hasil kerja menjadi lebih maksimal 

dan proses pengerjaan menjadi efisien. 

4. Perlu adanya kerja sama yang baik antar mahasiswa dan karyawan 

perusahaan sehingga pekerjaan yang dikerjakan cepat selesai dan 

memuaskan. 

Perlu adanya kerja sama yang baik antar mahasiswa dan karyawan 

perusahaan bagian pengelasan sehingga pekerjaan cepat selesai dan memuaskan. 
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Gambar Kegiatan Kerja Praktek 

 

 
Gambar. Pengenalan diri 

 

 
Gambar. Membuang abu sisa   

pembakaran 

 

 
Gambar. Membuat tempat duduk dari 

plat 

 

 
Gambar. Memperbaiki pompa 

sentrifugal 

 

 
Gambar. Melihat perbaikan scrapper 

abu 

 

 
Gambar. Pengontrolan masuknya 

bahan bakar Boiler cangkang sawit 
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Gambar Kegiatan Kerja Praktek 

 

 
Gambar. Perbaikan scrapper abu 

 

 
Gambar. Perbaikan pompa Derator 

 

 
Gambar. Pembuatan tempat duduk 

 

 
Gambar. Membuka Valve 

 

 
Gambar. Belajar mengendarai Forklif 

 

 
Gambar. Mempelajari Boiler Fire 

Tube 
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Gambar Kegiatan Kerja Praktek 

 

 
Gambar. Memperbaiki pompa 

Derator 

 

 
Gambar. Membuka valve 

 

 
Gambar. Upacara HUT RI ke 77 

 

 
Gambar. Mengganti ban Forklif 

 

 
Gambar. Pengelasan plat jembatan 

 

 
Gambar. Pengecekan Valve Inlet & 

Outlet 
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Gambar Kegiatan Kerja Praktek 

 

 
Gambar. Proses Blowdon 

 

 
Gambar. Cangkang biji kelepa sawit 

sebagai bahan bakar boiler 
 

 

 
Gambar. Kawasan Boiler 

 

 
Gambar. Perbaikan Scrapper Abu 

 

 
Gambar. Gotongroyong 

membersihkan kawasan PT. KPBN 

Unit Dumai 

 

 
Gambar. Membuka Valve Outlet 
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