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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan salah satu kurikulum pada Jurusan Teknik 

Mesin Politeknik Negeri Bengkalis yang diwajibkan dilaksanakan dalam 

rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat menyusun Tugas 

Sarjana.                                       

Melalui Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan untuk kemudian dapat 

dianalisa dan dapat memecahkan masalah yang timbul selama kerja 

praktek serta dapat memperoleh pengalaman yang berguna dalam 

mewujudkan pola kerja yang dihadapi nantinya setelah menyelesaiakan 

studinya. 

Praktek Kerja Lapangan juga bermanfaat pada dunia kerja nyata 

dimana sesungguhnya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan 

etika pekerjaan, khusunya pada disiplin ilmu yang telah di pelajari selama 

mengikuti perkuliahan. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek (KP)    

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukkan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang 

permesinan 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 ke dunia kerja, seperti 

1. Untuk mengetahui pengertian Maintenance valve . 
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2. Untuk mengetahui jenis-jenis Valve dan perawatannya serta 

mengetahui kerusakan yang terjadi pada valve. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

4. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang 

didapatkan di perkuliah dengan yang ada diperusahaan. 

5. Untuk mengetahui lebih spesifik permasalahan industri atau 

perusahaan terkait ilmu permesinan. 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Untuk 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. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan yang baik 

antara pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak 

perusahaan. 

2. Melatih mahasiswa untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaaanya. 

3. Dapat menerapkan atau membandingkan ilmu yang telah didapat 

diperkuliah kedalam dunia kerja dan industri. 

4. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang Perbaikan dan 

Perawatan Globe valve yang ada di PT. Pacific Indopalm  

Industries Dumai. Maka dengan melakukan hal tersebut 

mahasiswa menjadi lebih mengenal akan peralatan-peralatan 

tersebut secara keseluruhan, sehingga ke depannya tidak lagi 

canggung mempergunakan alat tersebut sesuai dengan fungsinya. 

5. Memberikan mahasiswa pengalaman dan pengetahuan yang lebih 

pada dunia kerja yang sesungguhnya yang tidak diperoleh 

diperkuliahan. 
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1.4 Tempat dan Jadwal Kerja Praktek 

Kerja Praktek ini dilaksanakan di PT. Pacific Indopalm  Industries 

Dumai. Jadwal pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh Politeknik 

Negeri Bengkalis pada setiap program studi adalah selama kurang lebih 2 

(dua) bulan yaitu dari awal bulan Juli sampai akhir bulan Agustus. Dengan 

menggunakan sistem kerja, hari Senin hingga hari Jum’at masuk mulai 

pukul 08:15 wib s/d 16:30 wib, sedangkan hari Sabtu masuk mulai pukul 

08:15 wib s/d 12:00 wib. 

1.5 Alasan Pemilihan Judul 

Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan 

kerja praktek banyak mengarah pada perawatan ( Maintenance) terkhusus 

untuk valve maka penulis memilih judul untuk dijadikan laporan dengan 

judul Perbaikan dan Perawatan Globe valve di PT. Pacific Indopalm  

Industries Dumai. 

1.6 Batasan Masalah 

Laporan ini dibuat berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek, karena 

terbatasnya waktu pada kegiatan yang dilaksanakan pada devisi dimana 

penulis telah ditempatkan dibagian Maintanance di PT. Pacific Indopalm  

Industries Dumai maka penulis dapat menjelaskan tentang macam macam 

valve, cara kerja, dan bagian- bagian dari Globe valve. 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik 
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melalui praktek dilapangan maupun dengan memperhatikan 

teknisi yang sedang bekerja. Selama saya melakukan kegiatan 

Kerja Praktek di PT. Pacific Indopalm Industries, saya 

menemukan kerusakan yang terjadi pada valve terkhusus Globe 

valve adalah mengalami kebocoran. 

2. Interview 

Selama melakukan perbaikan pada Globe valve, saya bertanya 

pada Supervisor dan teknisi perusahaan mengenai komponen, 

kerusakan, serta penanganan yang tepat untuk perbaikan Globe 

valve tersebut. 
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BAB II 

 DESKRIPSI PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI 

2.1 Sejarah Singkat PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

PT. Pacific Indopalm  Industries terletak di tepi pantai yang 

memiliki perairan tenang dan luas sehingga dapat dikunjungi oleh kapal-

kapal berat dan super tanker, serta merupakan persimpangan lalu lintas ke 

timur. Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Dumai-Basilam Baru KM. 14 

Lubuk Gaung Sungai Sembilan Kota Dumai – Riau. 

PT. Pacific Indopalm Industries terletak didaerah dekat dengan 

perkampungan penduduk, laut, jauh dari keramaian kota, dan didepan 

pabrik terdapat perumahan karyawan yang berasal dari luar kota Dumai, 

dengan tujuan untuk memudahkan akses para karyawan bekerja. 

 

                

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 
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PT. Pacific Indopalm  Industries adalah perusahaan yang didirikan 

dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU 

No. 1 Tahun 1967 Juncto UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman 

Modal Asing. Persetujuan atas berdirinya perusahaan dari pemerintah 

Republik Indonesia diperoleh berdasarkan Surat Menteri Negara 

Penggerak Dana Investasi. Perusahaan ini didirikan atas kerjasama 

antara Commodities House Investme Limited dari Inggris dengan Tuan 

Fuad Hayel Saeed Anam dari Republik Yaman. 

Investasi antara Indonesia dengan Republik Yaman 1997 telah 

memulai menanam modal sejak tahun di Sumatera Utara dengan 

berdirinya PT. Pacific Medan Industri. Perusahaan ini bergerak di bidang 

usaha pengemasan minyak yang telah berproduksi sejak November 1998 

lalu. Pada mulanya, perusahaan ini mendapatkan bahan bakunya dengan 

membeli dari perusahaan lain. Atas dasar inilah, maka Hayel Saeed Anam 

(SAH) group merasa perlu untuk membangun pabrik pengolahan Crude 

Palm Oil (CPO) dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dari PT. 

Pacific Indopalm  Industries. Seiring dengan meningkatnya persaingan 

maka Hayel Saeed Anam membangun pabrik pengolahan minyak kelapa 

sawit yang terletak di Dumai, Provinsi Riau. Kegiatan produksi pertama 

kali yaitu pada November 2009. Pada proses pengolahan digunakan boiler 

bertekanan tinggi dan turbin uap sebagai pembangkit dengan bahan bakar 

cangkang kelapa sawit (palm kernel shell). 

Untuk menjalankan proses produksi, PT. Pacific Indopalm 

Industries memiliki beberapa pendukung berupa utilitas yaitu: energy 

listrik steam (uap). Energy listrik dihasilkan oleh 2 water tube boiler 

berkapasitas rata- rata 20 ton/hari, bertekanan 60 bar, dan ber-temperature 

450 ºC, berbahan bakar cangkang sawit. 
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2.2 Struktur Organisasi PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

Didalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. 

Pacific Indopalm  Industries Dumai disusun sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku, pada intinya menjelaskan segala fungsi, 

kewajiban dan tanggung jawab dari masing– masing bagian yang 

ditempati. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa struktur organisasi baik 

vertikal maupun horizontal pimpinan dan bawahan bersama–sama 

menjalankan usaha agar perusahaan yang hendak dirintis dapat 

berkembang dan maju sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PII Tahun 2017



  

8  

 

2.3 Ruang Lingkup Kegiatan PT. Pacific Indopalm Industries Dumai 

       PT. Pacific Indopalm  Industries mulai operasinya pada bulan  

Desember 2009 terletak di Dumai, Provinsi Riau dengan biaya keseluruhan 

pulau Sumatra di Indonesia. Perusahaan telah berinvestasi dalam teknologi 

mutakhir - mutakhir di industri kilang minyak kelapa sawit dengan kapasitas 

1500 MT/DAY dapat diperpanjang hingga 1800 MT/DAY Penyulingan 1.400 

MT/DAY  Fraksinasi. Pabrik sepenuhnya otomatis dan tidak ada intervensi 

manual yang terjadi setelah system berjalan. Perusahaan telah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001:2008, HACCP dan HALAL dalam rentang waktu yang 

sangat singkat. Ini juga anggota RSPO. Perusahaan juga telah berinvestasi di 

fasilitas penyimpanan dan penggiling dengan kapasitas 41.000 MT untuk 

memastikan operasi logistic yang efesien yang memenuhi kebutuhan berada dari 

kilang tersebut. Perusahaan juga telah membeli Dermaga Tanker jalan yang 

menjamin aliran CPO yang terus menerus dari perkebunan ke kilang tersebut. 

Karena PT. Pacific Indopalm Industries terletak di sisi laut, telah berinvestasi di 

Dermaganya sendiri. Investasi ini telah memberi perusahaan keunggulan 

kompetitif karena kapal besar sampai kapasitas muat 50000 MT bisa berlabuh 

di Dermaga ini. Investasi ini menjamin waktu pemuatan minimum diantara 

pelabuhan lain dan oleh karna itu mengurangi biaya pemuatan pelanggan kami. 

PT. Pacific Indopalm  Industries juga menghasilkan listrik sendiri dengan 

berinvestasi pada boiler bertekanan tinggi dan turbin uap. Investasi ini 

membantu perusahaan dalam memasuk utilitas sendiri (uap dan listrik) secara 

konsisten dengan biaya kompetitif. Perusahaan bangga menyebutkan bahwa 

pihaknya menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang tidak tercemar 

(palm karnel shell) untuk menghasilkan kekuatannya. Kesuksesan perusahaan 

dikreditkan kepada menejemen dan karyawan profesional dan berkomitmen 

yang sangat terlatih dalam menjalankan usahanya, tanggung jawab dalam metode 

yang efesien. 
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2.4  Dasar Teori Valve 

2.4.1   Pengertian Valve 

 

 

Gambar 2.3 Valve  

Valve atau katup adalah sebuah perangkat yang terpasang pada sistem 

perpipaan, yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol dan mengarahkan laju 

aliran fluida dengan cara membuka, menutup atau menutup sebagian aliran fluida. 

Katup/valve memiliki peran penting dalam suatu industri seperti industri migas 

yang meliputi pengaliran kedalam kolom destilasi dan mengontrol pengapian pada 

furnace.Valve dapat dioperasikan secara manual, baik dengan menggunakan 

pegangan, tuas pedal dan lain-lain, selain dioperasikan secara manual valve dapat 

juga dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan prinsip perubahan aliran, 

tekanan dan suhu. Perubahan tersebut akan mempengaruhi diafragma, pegas 

ataupun piston sehingga secara otomatis akan menggerakkan katup dengan sistem 

buka. (https://surabaya.proxsisgroup.com/pengertian-valve-dan-jenis-jenisnya/). 

Valve digunakan hampir dalam semua situasi yang melibatkan aliran 

cairan atau gas. Mulai dari urusan rumah tangga seperti kompor gas dan saluran 

keran air hingga dalam dunia industri skala besar. Berdasarkan pernyataan ini, 

tidak dapat dipungkiri bahwa valve memiliki peranan penting untuk menangani 

aliran fluida bertekanan tinggi dalam dunia industri dengan jangka waktu relatif 

panjang. 

https://caramesin.com/fluida-adalah/
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Pada saat valve di buka, fluida mulai mengalir, dan ketika valve ditutup 

maka fluida pun berhenti mengalir. Valve seperti ini bertugas untuk menutup 

penuh (fully closed) ataupun membuka penuh (fully opened) suatu aliran. Karena 

tugasnya hanya untuk membuka atau menutup maka valve sejenis ini dinamakan 

dengan on/off  valves atau Isolation valve. Selain untuk membuka dan menutup 

atau fully opened dan fully closed, ada juga valve yang berfungsi untuk mengatur 

(regulate) aliran (fluida). Valve sejenis ini sering disebut sebagai Throttling valve. 

Ada juga valve yang tugas nya mengatur agar aliran berjalan ke satu arah 

saja ataupun agar tidak terjadi Reversed flow atau backflow. Valve seperti ini  

disebut Check valve atau One way valve.  Valve dapat dioperasikan secara manual, 

baik oleh pegangan, tuas pedal dan lain-lain. Selain dapat dioperasikan secara 

manual valve juga dapat dioperasikan secara otomatis menggunakan prinsip 

perubahan aliran tekanan, suhu, dan lain-lain. Perubahan ini dapat mempengaruhi 

diafragma, pegas, atau piston yang pada gilirannya mengaktifkan katup secara 

otomatis. 

2.4.2 Fungsi Valve 

Valve atau yang biasa disebut katup adalah sebuah perangkat yang 

mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan (gas, cairan, 

padatan terfluidisasi) dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari 

jalan alirannya. Valve dalam kehidupan sehari-hari, paling nyata adalah pada pipa 

air, seperti keran untuk air. Contoh akrab lainnya termasuk katup kontrol gas di 

kompor, katup kecil yang dipasang di kamar mandi dan masih banyak lagi. 

Ada banyak desain, tipe dan model dengan berbagai aplikasi industri. 

Semua memenuhi satu atau lebih fungsi yang diidentifikasi di atas. Valve adalah 

barang mahal, dan penting bahwa katup yang benar ditentukan untuk fungsinya, 

dan harus dibuat dari bahan yang tepat untuk cairan proses.Terlepas dari tipenya, 

semua katup memiliki bagian dasar berikut: body, bonnet, trim (elemen internal), 
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actuator, dan packing. 

Terdapat berbagai macam jenis valve yang digunakan pada kilang minyak 

maupun di pabrik lain. Setiap jenis katup memiliki fungsi dan prinsip kerja 

masing-masing, seperti berikut: 

a. Membuka dan menutup aliran fluida. 

b. Meregulasi tekanan fluida. 

c. Mengontrol level volume fluida. 

d. Mengatur jumlah dan kecepatan fluida. 

e. Pengatur keamaanan. 

f. Mencegah pembalikan arah. 

g. Memisahakan dan memadukan fluida. 

2.4.3 Jenis-Jenis Valve 

Berikut berbagai macam jenis valve dengan dengan karakteristik dan cara 

kerjanya masing-masing: 

1. Ball Valve 

Jenis ini didesain untuk membuka dan menutup aliran dengan cara 

tertutup rapat dan terbuka penuh. Karena sistem kerjanya hanya 

membuka dan menutup, maka valve ini tidak cocok untuk mengatur 

debit aliran karena kurang akurat dalam hal mengontrol volume aliran 

di dalam pipa. 

  

 

 

 

Gambar 2.4 Ball valve 
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2.  Globe Valve 

Globe valve juga bisa digunakan untuk kebutuhan aliran gas. Fungsinya pun 

masih sama yakni untuk menghentikan sementara aliran gas yang sedang 

mengalir di dalam pipanya. Pasalnya, karena pada setiap bentangan pipanya 

terdapat risiko tersendiri. Seandaninya terjadi kebocoran, maka Globe valve ini 

akan menghentikan sementara laju aliran gas sehingga dapat meminimalisir 

risiko terjadinya ledakan. Katup ini bisa di operasikan secara manual ataupun 

otomatis. Globe valve memiliki batas suhu 550 °C dengan tekanan 150 kg/cm². 

 

Gambar 2.5 Globe valve 

3.  Gate Valve 

Jenis valve yang satu ini bertugas untuk membuka dan menutup seperti 

sebuah pintu gerbang. Namun, pada umumnya Gate valve berada 

dibagian depan ujung pipa dengan tujuan untuk mengatur setiap fluida 

yang masuk. 

 

Gambar 2.6 Gate valve 
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4. Butterfly Valve 

      Pada umumnya, Butterfly valve berfungsi sebagai pengatur gerak laju aliran air 

yang ada di dalam pipa. Tak hanya digunakan aliran air bertekanan rendah, 

bahkan Butterfly valve juga bisa digunakan untuk aliran air maupun gas yang 

bertekanan tinggi. Kendati demikian, Butterfly valve cenderung diaplikasikan 

untuk pipa berukuran sedang, dan mempunyai aliran air atau gas yang ukuran 

kapasitasnya setengah dari valve tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Butterfly valve 

5.  Diaphragm Valve 

Valve ini memiliki kelebihan yaitu memiliki aliran yang tenang dan 

fluida   akan mengalir tanpa hambatan, jenis ini sangat baik untuk flow 

control dan penutupan aliran yang sangat rapat walaupun di dalam jalur 

pipa  terkandung suspended solid. 

 

                    Gambar 2.8 Diaphragm valve 
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6.  Check Valve 

Check valve ini bekerja dengan cara mengalirkan zat cair maupun 

fluida untuk menuju ke satu arah saja. Itu sebabnya, mengapa ia kerap 

di hadapkan pada masalah reversed flow ( aliran arus kembali) dari 

cairan fluida berasal. 

 

               Gambar 2.9 Check valve 

7.  Plug Valve 

Mempunyai fungsi yang sama dengan Gate valve yaitu bisa menutup atau 

membuka aliran secara penuh. Namun Gate valve mempunyai  kelebihan yaitu 

Plug valve bisa diaplikasikan untuk mengentrol aliran gas. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Plug valve 
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8.  Pressure Relief  Valve 

Jenis ini digolongkan sebagai Safety valve, digunakan untuk mencegah 

terjadinya tekanan berlebihan pada sistem proses piping dan mencegah 

terjadinya kerusakan peralatan. 

 

Gambar 2.11 Pressure Relief valve 

9.  Pressure Reducing Valve 

Fungsi utama dari jenis ini adalah untuk menjaga agar tekanan dalam 

sistem   perpipaan selalu konstan, cara kerjanya yakni dengan 

menurunkan tekanan dari sumber yang memiliki tekanan lebih tinggi. 

  

Gambar 2.12 Pressure Reducing valve 
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10. Trap Valve 

Fungsi dari Trap valve adalah untuk membuang kondensat yang 

berasal     dari perpipaan steam (uap) tanpa adanya steam yang ikut terbuang. 

 

      Gambar 2.13 Trap valve 

11. Safety Valve 

Valve ini digunakan untuk menahan atau menghentikan sementara ketika     

daya tampung fluida yang mengalir ke tempat penampungan telah penuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Safety valve
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BAB III 

 DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

3.1   Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan 

 Selama Kerja Praktek (KP) di perusahan PT. Pacific Indopalm  

Industries umumnya penulis berkosentrasi di bidang maintenance. Dalam 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan selama kurang lebih dua bulan di 

PT. Pacific Indopalm  Industries Dumai, semua tugas yang diberikan 

instruktur dan pegawai kepada penulis antara lain : 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 1 ( Satu ) 

(04 Juli s/d 09 Juli 2022) 

Tabel 3.1 Laporan Kegiatan Magang Industri Minggu 1 ( Satu ) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 Senin 

04 Juli 2022 

Sosialisasi peraturan perusahaan, dan 

perkenalan area perusahaan PT. Pacific 

Indopalm  Industries 

 
Office 

2 Selasa 

05 Juli 2022 

 
Melakukan Pelumasan Gearbox Conveyor 

 
Utility 

3 Rabu 

06 Juli 2022 

 
Melakuakan Pelumasan Gearbox Mixer 

Crystallizer 

 
Fraksinasi II 

4 Kamis 

07 Juli 2022 

 

Melakuakan Grease Gearbox Mixer 

Crystalizzer 

 
Fraksinasi I 

5 Jumat 
08 Juli 2022 

 

Membongkar Jet Pump 
 

Workshop 

6 Sabtu 
09 Juli 2022 

 

  Izin tidak masuk 

 

Izin 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 2 (dua) 

(11 Juli s/d 16 Juli 2022) 

Tabel 3.2 Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 2 (Ke dua) 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 
1 Senin 

11 Juli 2022 

Membersihkan  Skimmer pump 
Jetty 

2 Selasa 
12 Juli 2022 

Aligment Niagara pump 
Fraksinasi I 

3 Rabu 
13 Juli 2022 

Memperbaiki Vibrating Greate Boiler II 
Utility 

4 Kamis 
14 Juli 2022 

Melakukan penggresan Dirty Cooling 

Tower Pump 

 

Refinery II 

5 Jumat 
15 Juli 2022 

Melakukan Vibrasi dan pengecekan oli 
pompa Refinery I 

6 Sabtu 
16 Juli 2022 

Melakukan Vibrasi dan pengecekan oli 
pompa Refinery II 

 

 

Agenda Kegiatan Minggu ke 3 (Tiga) 

(18 Juli s/d 23 Juli 2022) 

Tabel 3.3 Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 3 (Ke Tiga)   

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 
1 Senin 

18 Juli 2022 
Bongkar Core  Blow Oil Pump 

Fraksinasi I 

2 Selasa 
19 Juli 2022 

Repair Mixer tanki 08  

Tankfarm 

3 Rabu 
20 Juli 2022 

Alignment Niagara Pump 
Refinery I 

4 Kamis 
21 Juli 2022 

Bongkar Hidrant Pillar 
Tankfarm 

5 Jumat 
22 Juli 2022 

Melakukan pengecekan Vibrasi pompa.              

                RO 

6 Sabtu 

23 Juli 2022 
  Repair Mixer Lamela 

WWTP 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 4 (Empat) 

(25 Juli s/d 30 Juli 2022) 

Tabel 3.4 Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 4 (Ke Empat) 

 

 

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 5 (Lima) 

(01 Agustus s/d 06 Agustus 2022) 

Tabel 3.5 Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 5 (Ke Lima) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 
1 Senin 

01 Agustus 2022 
Mengganti Bearing dan Bealting FD Fan 
Boiler I 

Utility 

2 Selasa 

02 Agustus 2022 

Memasang Vibrating Greate Boiler I 
Utility 

3 Rabu 

03 Agustus 2022 

Repair Ball valve 
Tankfarm 

4 Kamis 

04 Agustus 2022 

Mengganti Rubber Coupling LP Steam 

Condensate Pump 
 

Refinery II 

5 Jumat 
05 Agustus 2022 

Pengisian oli Gearbox Mixer  
Tankfarm 

6 Sabtu 
06 Agustus 2022 

Pemasangan Steam Trap tanki 13 
Tankfarm 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 
Pelaksanaan 

1 Senin 
25 Juli 2022 

Melakukan pengolesan Header dan Outlet 
dengan Olien Tankfarm 

2 Selasa 
26 Juli 2022 

Alignment Chiller Pump 
Fraksinasi I 

3 Rabu 
27 Juli 2022 

  Mengganti Gasket Hidrant  
  Pillar Tankfarm 

4 Kamis 
28 Juli 2022 

Memasang Pompa Sirkulasi Exenjer Refinery I 

5 Jumat 
29 Juli 2022 

Repair Butterfly valve Workshop 

6 Sabtu 

30 Juli 2022 

Tahun Baru Islam Libur 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 6 (Enam) 

(08 Agustus s/d 13 Agustus 2022) 

Tabel 3.6  Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 6 (Ke Enam) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 
Pelaksanaan 

1 Senin 
08 Agustus 2022 

Memperbaiki Olien Pump  Tankfarm 

2 Selasa 

09 Agustus 2022 

Mengisi air GK. Boiler Chimney Refinery II 

3 Rabu 
10 Agustus 2022 

 Memasang Mixer Chimical WWTP 

4 Kamis 
11 Agustus 2022 

Membuat Gasket Workshop 

5 Jumat 
12 Agustus 2022 

Mengecat Globe valve  
Workshop  

6 Sabtu 
13 Agustus 2022 

  Mengecek dan mengisi oli pompa 
Refinery I 

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 7 (Tujuh) 

(15 Agustus s/d 20 Agustus 2022) 

Tabel 3.7  Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 7 (Ke Tujuh) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 
Pelaksanaan 

1 Senin 

15 Agustus 2022 

  Bongkar Jet Pump  

Workshop 

2 Selasa 
16 Agustus 2022 

Bongkar Jet Pump Workshop 

3 Rabu 
17 Agustus 2022 

Hari Kemerdekaan RI 
Libur 

4 Kamis 
18 Agustus 2022 

  Repair Water Cannon  

Workshop 

5 Jumat 
19 Agustus 2022 

  Overhoul Mesin Rumput  

Workshop 

6 Sabtu 

20 Agustus 2022 

  Mengganti Gasket Control   

  Valve 
 

Workshop 
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Agenda Kegiatan Minggu Ke 8 (Delapan) 

(22 Agustus s/d 27 Agustus 2022) 

Tabel 3.8 : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 8 (Ke Delapan) 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 
Pelaksanaan 

1 Senin 
22 Agustus 2022 

  Memasang Water Cannon  

Jetty 

2 Selasa 
23 Agustus 2022 

Pengisi oli pompa  
Fraksinasi I 

3 Rabu 
24 Agustus 2022 

Memasang isolasi pipa Steam tanki 
13,18,19 Tankfarm  

4 Kamis 
25 Agustus 2022 

  Mengganti Chamber Filter  

  Press 
Fraksinasi II 

5 Jumat 

26 Agustus 2022 
  Mengganti Filter Compresor GA 37 

 
Refinery I 

6 Sabtu 
27 Agustus 2022 

Bongkar Jet Pump  

Workshop 

 

Agenda Kegiatan Minggu Ke 9 (Sembilan) 

(29 Agustus s/d 31 Agustus 2022) 

Tabel 3.9 : Laporan Kegiatan Kerja Praktek Minggu 9 (Ke Sembilan) 

No Hari/Tanggal Kegiata

n 

Tempat 
Pelaksanaan 

1 Senin 
29 Agustus 2022 

   Membuat isolasi untuk pipa  

Workshop  

2 Selasa 
30 Agustus 2022 

Mengganti Rubber Coupling dan 

Alignment Feed Niagara Pump 
Refinery I 

3 Rabu 
31 Agustus 2022 

Penyerahan Name Tag dan pemberian 
cendramata oleh perusahaan Office 



22 

  

 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan dapat tercapai melalui Kerja Praktek (KP) 

berdasarkan spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui secara langsung penerapan ilmu  yang 

didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat menerapkan ilmu yang berkaitan dengan perawatan 

dan perbaikan. 

3. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sering 

timbul di bagian perindustrian serta mencari solusi 

penyelesaiannya. 

3.3 Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan 

Peralatan merupakan suatu kebutuhan teknisi dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun peralatan yang digunakan 

dalam praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat keras di Workshop 

a) Jangka sorong 

b) Kunci inggris 

c) Kunci ring pas 

d) Kunci shock 

e) Palu besar/ kecil 

f) Kuas 
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3.4 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. 

3.5 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen-Dokumen yang dihasilkan dari kerja praktek di PT. 

Pacific  Indopalm Industries Dumai yaitu : 

1. Surat keterangan dari perusahaan. 

2. Sertifikat hasil KP dari perusahaan. 

3.6 Kendala-Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis dalam kerja praktek ini adalah : 

1. Sulit untuk memahami penjelasan tentang kerusakan mesin 

oleh teknisi   apabila tidak terlibat langsung dilapangan. 

3.7 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam proses penyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada 

beberapa yang  diangap perlu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

laporan. 

2. Mengambil data-data yang perlu untuk penyusunan laporan KP. 

3. Menyesuaikan data dengan judul yang di buat. 
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BAB IV  

PERAWATAN DAN PERBAIKAN GLOBE VALVE DI  

PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES DUMAI. 

4.1 Globe Valve 

 
Gambar 4.15 Globe valve 

Globe valve adalah linear motion valve ( katup gerak linear) dan dirancang 

untuk menghentikan, memulai, dan mengatur aliran. Disk  Globe valve dapat 

benar-benar dihilangkan dari flowpath atau dapat sepenuhnya menutup flowpath. 

Globe valve konvensional dapat digunakan untuk aplikasi isolasi dan throttling. 

Meskipun valve ini menunjukkan penurunan tekanan yang sedikit lebih tinggi dari 

pada katup aliran lurus (misalnya, Gate valve, Plug valve, Ball valve, dll). Semua 

valve itu dapat digunakan dimana penurunan tekanan melalui valve bukan faktor 

pengendali. (https://valve-ans.com/apa-itu-valve/globe-valve/). 

Desain Globe valve yang sedemikian rupa, memaksa adanya perubahan arah 

aliran zat didalam valve, sehingga tekanan menurun drastis dan menyebabkan 

turbulensi di dalam valve itu sendiri. Dengan demikian, Globe valve tidak 

disarankan diinstal pada sistem yang menghindari penurunan tekanan, dan sistem 

yang menghindari tahanan pada aliran.  

  

https://valve-ans.com/apa-itu-valve/globe-valve/
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4.2 Cara Kerja Globe Valve 

Cara kerja Globe valve, jika handlewheel (pegangan) diputar, bagian 

bonnet bergerak naik ke atas konektor dengan area stopping wedge 

merubah dengan memaksa gerakan menjadi naik dan turun. Handle yang 

menaikkan dan  menurunkan disk menempati ruang bonnet. Nantinya, disk 

inilah yang akan bergerak naik turun guna menutup aliran fluida pada 

Globe. Pergerakan disk-nya tidak terlalu cepat sehingga dapat dikontrol 

dengan baik melalui handwheel yang ada pada bagian Globe valve. 

4.3 Bagian–Bagian Globe Valve Beserta Gambarnya 

Bagian-bagian Globe Valve antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4 . 1  Bagian-bagian Globe Valve 

NO NAMA GAMBAR KETERANGAN 

1 
 

Handwheel 

 

 

Handwheel digunakan oleh 

operator untuk memutar 

stem, sehingga dapat 

menggerakkan disc keatas 

dan kebawah. 

2 
 

Disc 

 

 

Disc merupakan piringan 

yang bergerak naik dan 

turun untuk menutup valve. 
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3 

 

 

Gasket/Packing 
  Gasket merupakan sebuah 

lembaran yang di gunakan 

sebagai perekat untuk 

menyambung celah antara 

komponen agar tidak 

mengalami kebocoran. 

 

4 

 

Stem 
 

 
 

  

Stem berfungsi sebagai 

penghubung antar roda 

pemutar dan disc.  Di 

steam terdapat ulir yang 

memungkinkan valve bisa 

bergerak naik dan turun 

untuk menutup. 

 

5 

 

Bonnet 
 

 
 

 

Bonnet berfungsi sebagai 

penutup body. Bonnet 

memberikan ruangan bagi 

disc untuk bergerak keatas 

saat valve dalam posisi 

membuka. 
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6 Body valve 

 

 

Body merupakan batas 

utama katup tekanan. 

Bagian ini berfungsi 

sebagai elemen semua 

bagian valve. 

 
7 

 
Seat 

 

 

Seat memberi segel antara 

batang stem dan bonnet 

mencegah tekanan sistem 

dari build ke packing 

valve saat valve terbuka 

penuh. 
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4.4 Jenis-Jenis Globe Valve 

Globe valve memiliki beberapa jenis, diantaranya : 

1. Tee Pattern ( Z- Boddy), adalah valve dengan diafragma 

berbentuk Z. Desain ini memiliki kofesien aliran terendah 

dan penurunan tekanan yang lebih tinggi. Valve Ini 

digunakan dalam layanan throtting parah, seperti garis 

bypass di sekitar Control valve. 

2.  Angle Pattern, adalah modifikasi dari basic valve Tee Patter 

Globe. Ujung Globe valve ini berada pada sudut 90 derajat, 

dan aliran cairan terjadi dengan satu belokan 90 derajat. 

Valve ini memiliki koefesien aliran yang sedikit lebih rendah 

dari pada Globe valve Wye Pattern. 

3. Why Pattern, adalah alternatif untuk penurunan tekanan tinggi 

pada Globe valve. Seat dan Stem bersudut sekitar 45 derajat 

memberikan flowpath lurus pada pembukaan penuh dan 

menawarkan resistensi paling sedikit untuk mengalir. 

4.5 Kelebihan Dan Kekurangan Globe Valve 

Globe valve memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan, 

diantaranya: 

1. Kemampuan throttling sedang hingga baik. 

2. Kemampuan shutoff yang baik. 

3. Stroke yang lebih pendek (dibandingkan dengan katup gerbang). 

4. Dengan cakram yang tidak melekat pada bataang, katup dapat 

digunakan sebagai stop-check. 

5. Tersedia dalam berbagai jenis, masing-masing menawarkan 

kemampuan berbeda. 

Selain kelebihan, Globe valve juga memiliki beberapa 
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kekurangan, diantaranya sebagai berikut : 

1.  Aliran throttling di bawah seat dan aliran shutoff diatas seat. 

2. Membutuhkan kekuatan yang lebih besar atau aktuator yang lebih 

besar untuk seat katup (tekana di bawah seat). 

3. Penurunan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gate 

valve. 

4.6 Permasalahan Pada Globe Valve dan Solusinya 

Adapun hal-hal yang sering jadi masalah pada Globe valve 

diantaranya sebagai berikut: 

1.  Valve leak (Bocor/Kendor) 

Jika valve tidak bekerja dengan baik maka kemungkinan besar terjadi 

leak. Bagian yang paling sering terjadi leak adalah pada gasket dan 

packing gland. Hal ini bisa diatasi dengan mengencangkan baut pada 

valave atau mengganti komponen tersebut agar tidak terjadi kebocoran 

lagi. Kebocoran juga bisa terjadi karena seat dan disk mengalami goresan 

sehingga menyebabkan kebocoran dan valve tidak berfungsi secara 

maksimal. Kebocoran biasa terjadi didaerah sambungan body dan bonnet, 

daerah body, dan disekitar flange. 

2.  Kerusakan Fisik 

Valve yang tidak bekerja dengan baik kemungkinan juga disebabkan 

karena adanya kerusakan fisik pada valve itu sendiri, seperti ulir pada 

stem mengalami aus sehingga valve tidak mau membuka atau menutup. 

Untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya di lakukan pembubutan 

ulang supaya ulir pada stem berfungsi dengan semestinya. Oleh karena 

itu pemeriksaan fisik sangat penting untuk dilakukan lebih dahulu 

sebelum adanya perlakuan yang lebih jauh. 

3.  Pemberian Pelumas 
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Pemberian pelumas pada valve terutama pada stem, sangat penting untuk 

menjaga stem dari keausan dan untuk menjaga komponen valve agar 

tidak cepat mengalami kerusakan sehingga dapat menyebabkan valve 

tidak berfungsi dengan baik.  

Adapun tahap proses rekondisi yang penulis lakukan adalah : 

1. Lakukan pemeriksaan serta pengukuran valve. 

2. Tentukan indikasi awal kerusakan dari user/inspeksi. 

3. Liat panduan manual book/gambar cross section dari Globe valve 

yang akan di perbaiki. 

4. Bongkar/lepaskan bagian-bagian dari Globe valve dengan melihat 

panduan gambar cross section/manual book serta minta bimbingan 

dari para pakar yang telah paham betul tentang valve ini. 

5. Lakukan pemeriksaan secara visual, apabila ada indikasi kerusakan 

maka mintakan pemeriksan oleh inspeksi bengkel untuk bisa 

dilakukan pengecekan serta tindakan  yang tepat untuk perbaikan 

valve tersebut. 

4.7 Perawatan Globe Valve 

Untuk menjaga agar valve dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama 

maka perlu dilakukan pemeliharan/perawatan terhadap alat tersebut. Untuk 

perawatan valve itu sendiri, penggunaan material valve dan temperatur harus 

disesuaikan  agar valve dapat berfungsi dengan  baik. Penggunan ini harus 

mengikuti standar API 602 dan ASME B16.34. Pemeliharaan lain yang dapat 

dilakukan terhadap valve adalah dengan menggunakan minyak pelumas. Minyak 

pelumas sangat dibutuhkan dalam perawatan valve yaitu pada bagian screw. Hal 

ini ditujukan untuk memperlancar proses  pemutaran pada valve.  
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4.8 Perbaikan Pada Globe Valve 

Dalam suatu perbaikan valve, terdapat langkah-langkah tersendiri dalam 

setiap jenis valve tersebut. Berikut ini adalah cara perbaikan Globe valve: 

A. Identifikasi Valve 

Setiap kita akan memulai melakukan perbaikan/pekerjaan, kita perlu 

mengidentifikasi untuk mengetahui indikasi/permasalahan dan identitas 

valve tersebut dan untuk menentukan langkah perbaikan. 

Tabel 4.2 Identfikasi Valve 

No Kerusakan Analisa Perbaikan 

1 Valve tidak menutup 

dengan benar 
 Terdapat goresan pada disk   

kemungkinan di sebabkan 

oleh gesekan dan tekana 

pada aliran fluida 

Lakukan pemolesan pada bagian 
disk yang mengalami goresan 
dengan cara di bubut  

2 Packing   Packing adalah komponen 

pada valve yang paling jarang 

terjadi kerusakan, apabila 

terjadi kerusakan faktor 

utamanya karena telah 

melewati batas usia pakai. 

Ganti dengan packing yang baru. 

3 Leak pada stem dan 
baut packing 

1. Baut kendor akibat 

getaranyang terjadi 

pada saat 

pengoprasian. 

Kencangkan baut Packing. 

2.   Terjadi   korosi pada 

baut 

Ganti dengan baut 

packing yang baru. 
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B. Proses Pembongkaran Globe Valve 

Adapun proses pembongkaran Globe Valve adalah sebagai berikut: 

1. Lepaskan stud bold pengikat bonnet 

2. Pisahkan body dengan bonnet 

3. Lepaskan nut pengikat gland packing 

4. Lepas stem dari bonnet, dorong dengan cara memutar hand 

wheel  sampai lepas dari stem nut lalu tarik sampa keluar 

5. Lepas glan, dan packing dari bonnet 

6. Pisahkan stem dengan disc 

7. Bersihkan part–part yang sudah dilepas 

C. Proses Perbaikan 

  Proses ini dilakukan pada disc. Setelah dibersihkan periksa 

kerusakan. Seperti goresan, galling, atau scooring karena kerusakan 

tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk packing dalam  menyekat 

aliran. Kerusakan ringan seperti goresan dapat diperbaiki dengan 

pemolesan menggunakan bahan abrasive yang halus (Lapping). Untuk  

mengatasi kerusakan pada bagian  gasket, packing, nut, ataupun pada 

bushing  stem pada valve, maka dilakukan  penggantian dengan komponen 

yang baru. 

D. Proses Pengecatan Globe Valve 

Setelah dilakukan perbaikan pada valve dan valve dinyatakan 

dalam kondisi layak pakai selanjutnya bersihkan body valve dari kotoran 

yang menempel untuk selanjutnya dilakukan proses pengecatan . 

Pengecatan  ini  bertujuan untuk mencegah  timbulnya korosi pada valve.
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang penulis dapat dari Kerja Praktek adalah : 

1. Setelah melakukan Kerja Praktek di PT. Pacific Indopalm 

Industries, mahasiswa mendapatkan banyak manfaat baik itu 

pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia 

kerja. 

2. Globe valve merupakan jenis katup yang memiliki arah gerak linier 

yang bekerja dengan membuka dan menutup aliran secara penuh 

dan mengatur debit aliran fluida. 

3. Perawatan Globe valve sangat penting untuk menjaga operasional 

industri berjalan dengan lancar. 

4. Mahasiswa Kerja Praktek lapangan memperoleh pengalaman 

mengenai operasional dari suatu industri yang sesuai dengan bidang 

ilmu teknik mesin. 

5. Dengan melakukan Kerja Praktek memberikan pelatihan pada 

mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang di peroleh pada 

dunia kerja. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis dapat dari Kerja Praktek adalah :  

1. Diharapkan agar adanya kerja sama antara pihak Politeknik Negeri 

Bengkalis dan PT. Pacific Indopalm Industries untuk memudahkan 

mahasiswa/i Polbeng untuk melaksanakan Kerja Praktek. 

2. Hubungan karyawan dengan mahasiswa/i yang sedang 
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melaksanakan Kerja Praktek diharapkan selalu terjaga 

keharmonisannnya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik. 

3. Pemantuan terhadap mahasiswa/i yang sedang melaksanakan Kerja 

Praktek agar lebih di tingkatkan lagi supaya tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

4. Perencanaan kerja yang baik akan mempermudah dalam bekerja 

dan akan menghasilkan hasil yang baik pula. 
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DAFTAR PUSTAKA 

http://eprints.polbeng.ac.id/185/4/9.%20KP-2204171140-FULL%20TEXT.pdf 

https://valve-ans.com/apa-itu-

valve/#:~;:text=Valve%20(Katup%2FKeran)%20adalah,%2C%20uap%2C%20bu

bur%20C%20dll). 

https://caramesin.com/valve-adalah/ 

https://www.kelistrikanku.com/2022/02/fungsi-jenis-valve.html?m=1 

https://valve-ans.com/apa-itu-valve/globe-valve/ 

https://lamindo.co.id/pengertian-globe-valve/ 

https://lamindo.co.id/product-valve/ 

https://surabaya.proxsisgroup.com/pengertian-valve-dan-jenis-jenisnya/ 
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https://valve-ans.com/apa-itu-valve/#:~;:text=Valve%20(Katup%2FKeran)%20adalah,%2C%20uap%2C%20bubur%20C%20dll)
https://valve-ans.com/apa-itu-valve/#:~;:text=Valve%20(Katup%2FKeran)%20adalah,%2C%20uap%2C%20bubur%20C%20dll)
https://valve-ans.com/apa-itu-valve/#:~;:text=Valve%20(Katup%2FKeran)%20adalah,%2C%20uap%2C%20bubur%20C%20dll)
https://caramesin.com/valve-adalah/
https://www.kelistrikanku.com/2022/02/fungsi-jenis-valve.html?m=1
https://valve-ans.com/apa-itu-valve/globe-valve/
https://lamindo.co.id/pengertian-globe-valve/
https://lamindo.co.id/product-valve/
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 
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