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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Kerja praktek adalah kegiatan wajib mahasiswa jurusan teknik mesin 

yang dengan adanya kerja praktek mahasiswa dapat menambah ilmu 

pengetahuan, kedisplinan, bertanggung jawab, jujur. Dan akan mendapatkan 

pengetahuan serta gambaran tentang dunia kerja itu sendiri. 

Salah satu lembaga yang menjadi tempat kerja praktek adalah PT. 

Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning. Pemilihan ini berdasarkan atas 

pertimbangan teknogi yang berkaitan dengan teknik mesin. 

PT. Pertamina (persero) RU II Production sungai pakning adalah unit 

yang menangani produsi migas, dalam pengoperasian banyak melibatkan 

tentang hal – hal dengan teknik mesin. Dengan adanya kerja praktek , yang 

merupakan salah satu mata kuliah pada semester ini yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu pendorong utama bagi setiap mahasiswa untuk dapat mengenal kondisi 

lapangan kerja, menambah ilmu pengetahuan dan untuk menyelaraskan 

antara ilmu pengetahuan yang didapat pada waktu perkuliahan dan aplikasi 

praktis didunia kerja. 

1.2. Tujuan kerja praktek 

a. Mahasiswa dapat mempelajari pengaplikasian intrumentasi dalam 

suatu sistem mesin. 

b. Mahasiswa dapat mencari dan memperoleh pengalaman ddalam dunia 

kerja. 

c. Mahasiswa dapat melatih kemampuan seta kemandirian dan percaya 

diri peserta praktek kerja lapangan pada ruang lingkup industri. 

 

 

 



 

2 

 

1.3. Manfaat kerja praktek 

a. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang tidak pernah didapatkan selama 

kuliah. 

b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman saat berkerja. 

c. Mahasiswa dapat berkerja sama dalam bentu tim. 

d. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan orang lain secara baik. 

e. Maasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat selama kerja praktek. 

f. Mahasiswa dapat menumbuhkan kesadaran bahwa semakin hari 

persaingan dunia kerja semakin tajam, baik itu peluang maupun 

tantangan dalam pengembangan karier. 

g. Mengenal lebih jauh bagaimana praktek dilapangan, dengan 

diharapkan dari pengalaman kerja praktek ini apat memberi gambaran 

tentang dunia kerja sesungguhnya. 

h. Menjadi mahasiswa yang siap pakai dalam dunia kerja serta 

mempunyai kedisplinan tinggi. 

i. Kegiatan kerja praktek yang diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran pada mahasiswa bahwa kita jangan merasa puas dengan 

ilmu yang telah kita dapat, tetapi selalu bersyukurdan terus menjadi 

lebih baik lagi untuk diri sendiri kedepannya dengan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Sejarah PT.Pertamina RU II Sungai Pakning 

Kilang Produksi BBM RU II Sungai Pakning adalah bagian dari 

Pertamina RU II Dumai yang merupakan kilang minyak dari business 

Group (BG) Pengolahan Pertamina. Tenaga kerja yang mendukung 

kegiatan kilang RU-II Sungai Pakning adalah 207 pekerja PERTAMINA 

dan 61 pekerja JPK (Jasa Pemaliharaan Kilang). Kilang produksi BBM 

Sungai Pakning dengan kapasitas terpasang 50.000 barel perhari di 

bangun tahun 1968 oleh Refining Associates Canada Ltd (Refican) 

diatas tanah seluas 280 Ha, selesai tahun 1969 dan beroperasi pada bulan 

Desember 1969. Pada awal operasi kilang, kapasitas pengolahan yang 

baru mencapai 25.000 Barel perhari, pada Bulan September 1975 

seluruh operasi kilang beralih dari Refican kepada pihak Pertamina. 

Semenjak itu kilang mulai menjalani penyempurnaan secara bertahap, 

sehingga produk dan kapasitasnya dapat ditingkatkan lagi. 

Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 

35.000 Barel perhari, mencapai 40.000 Barel pada Bulan April 1982 

kapasitas kilang menjadi 30.000 barel. 

 

 

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

 

 

2.1.1 Bahan Baku 

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

 

1. SLC (Sumatera Light Crude). 

2. LCO (Lirik Crude Oil). 

3. SPC (Selat Panjang Crude). 

 

2.1.2 Proses Pengolahan 

1. Pemanasan Tahap Pertama 

 Minyak  mentah  dengan  temperature  45-50 ᵒC  dipompakan  dari  

tangki penampungan melalui pipa dialirkan ke dalam alat pemanas 

(penukar panas) sehingga dicapai temperature kurang lebih 140-145 ᵒC 

kemudian dimasukan ke Desal teruntuk mengurangi atau 

menghilangkan garam-garam yang terbawa di dalam minyak mentah 

(Crude Oil). 

2. Pemanasan Tahap Kedua 

 Setelah melalui tahap pertama,  minyak  dialirkan  kedalam  alat  

pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian di panaskan 

didapur (furnace) sehingga mencapai temperature 325-330 C, pada 

temperatur tersebut minyak akan berbentuk uap dan cairan panas 
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kemudian  dimasukan ke dalam kolam fraksinasi (bejana Destilasi    

D-1) untuk proses pemisahan minyak. 

3. Pemisahan Fraksi-Fraksi 

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

destilasi, yaitu proses pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain 

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

akan terpisah dengan sendirinya pada tray-tray yang tersusun 

secara bertingkat didalam fraksinasi. 

 

2.1.3 Produk Yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan terhadap bahan baku yang diolah adalah : 

1. Naptha 

2. Kerosene (Minyak tanah) 

3. ADO (Diesel) 

4. LSWR (Residue) 

 

 

2.2 Proses Produksi PT.Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning 

Pada dasarnya, proses pengolahan minyak bumi adalah 

prosespemisahan minyak bumi menjadi produk-produk dengan 

komposisi yang lebih sederhana dan lebih berharga seperti BBM. Proses 

pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi ada beberapa tahapan 

yaitu sebagai berikut: 

 2.2.1 Proses Pengolahan Pertama (primary process) 

Primay process merupakan proses pemisahan minyak mentah 

berdasarkan perbedaan fisik komponen-komponen terkandung dalam 

minyak mentah. Sifat-sifat tersebut berupa titik didih, titik beku, kelarutan 

dalam suatu pelarut, perbedaan antara molekul dan sebagainya. Yang oleh 

karena itu, pemisahan minyak pada proses primer ini menggunakan 

pemisahan-pemisahan secara fisika. 
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2.2.2 Proses Pengolahan Lanjut (secondary process) 

Secondary process merupakan proses lanjutan dari primary process. 

Produk pada tahap sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan 

pemisahan fisik. Oleh karena itu, pada tahap ini melibatkan proses konversi 

atau secara kimiawi. 

2.2.3 Proses Treating 

Proses Treating ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa 

pengotor yang masih ada pada produk pengilangan atau menstabilkan 

produk. 

2.2.4 Proses Blending 

Proses Blending atau pencampuran bertujuan untuk memenuhi 

spesifikasi produk yang telah ditentukan dengan cara penambahan zat 

aditif atau pencampuran dua produk yang berbeda. 

PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning hanya 

memproduksi produk hasil dari proses pengolahan pertama atau primary 

process saja, sedangkan primary process dan proses lain dikerjakan oleh 

PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai. 

Adapun proses pengolahan pertama (primary process) di             

PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning adalah sebagai berikut : 

1. Pemanasan Tahap Pertama  

  Minyak mentah dengan temperatur  45-50 C di pompakan dari 

tangki penampung melalui pipa kemudian di alirkan ke dalam alat 

pemanas (penukar panas) sehingga temperatur mencapai kurang lebih 

140-145 ᵒC, kemudian dimasukan kedalam desealter untuk mengurangi 

atau menghilangkan garam-garam yang terbawa didalam minyak 

mentah (Crude Oil). 

2. Pemanasan Tahap Kedua 

  Setelah melalui tahap pertama, kemudian minysk dialirkan ke 

dalam alat pemanas (penukar panas) berikutnya dan kemudian 

dipanaskan di dapur (furnace) sehingga  mencapai  temperature 
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325-330 C, pada temperatur tersebut minyak akan membentuk uap 

dan cairan panas kemudian dimasukan ke dalam kolam fraksinasi 

(bejana destilasi D-1) untuk proses pemisahan minyak. 

3. Pemisahan Fraksi-fraksi 

  Di dalam kolam fraksinasi terjasi proses destilasi, yaitu 

proses pemisahan fraksi yang satu dngan yang lain berdasarkan 

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

dengan sendirinya pada tray-tray yang tersusun secara bertingkat di 

dalam fraksinasi, Adapun proses-proses destilasi crude oil di 

tunjukan oleh gambar 1.3 berikut : 

 

Gambar 1.3 Proses Destilasi Crude Oil 

Sumber:(http.//pengolahanminyakbumi.com) 

 

2.3 Hasil Produksi 

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

Sungai Pakning terdiri dari 4 jenis dengan persentase produksi yang 

berbeda-beda untuk setiap masing-masing produk tersebut. Adapun        

4 jenis produk, yaitu : 

1. Naptha  =  ±9% 
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2. Kerosene  = ±17.34% 

3. ADO(Diesel) = ±43,36% 

4. LSWR(Residu) = ±78,34 

 

2.4 Visi Dan Misi PT. Pertamina RU II Sungai Pakning  

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

sebagai berikut : 

2.4.1  Visi  

 Visi PT. Pertamina (persero) adalah menjadi perusahaan energi 

nasional kelas dunia (tobe world class energy company). 

2.4.2`Misi 

 Bergerak dalam kegiatan Eksplorasi, produksi, pengolahan, 

pemasaran niaga diIndonesia dan secara selektif diDunia Internasional. 

Dengan tujuan untuk menjadi perusahaan yang : 

1. Kuat dan Sehat. 

2. Memenuhi Kepentingan konsumen dan menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan. 

3. Berprestasi setara dengan perusahaan terbaik di bidang minyak dan 

gas bumi. Dalam melaksanakan usaha selalu berdasarkan pada tata 

nilai unggulan yang berstandar di internasional berwawasan 

lingkungaan. Menumbuhkan kebanggaan dan mengembangkan 

profesionalisme karyawan.  

 

2.5 Struktur Organisasi PT. Pertamina (persero) RU-II Sungai Pakning 

Untuk mempelancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan 

Struktur Organisasi untuk mengetahui dan menempatkan para personal 

di bidang tugasnya masing-masing. Pertamina RU II Sungai Pakning 

dalam menjalankan operasi menggunakan lineon-staff organization yang 

terdiri dari beberapa staff dengan tugas yang berbeda-beda dan 

bertanggung jawab dalam koordinasi pimpinan. 
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Struktur Organisasi Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 Manager RU II 

Production sungai 

pakning 

Reliability SR 

Enginer 

Plant Enginer SPV 

Distributor BBM  

SPV 

Secretary 

Poduction 

Section 

Head 

HSE 

Section 

head 

Sr.SPV 

Finance 

Sr.SPV 

General 

Affair 

Maintenance 

Section Head 

SPR 

Workshop 

SPV, Tech 

II Public & 

Facility 

Sr.SPV. 

Planning 

Sr.SPV 

Mech & 

Civil 

SPV 

Electrical & 

Intrument 

 

Procurement 

Section Head 

 
 

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pertamina RU-II Sungai Pakning 

Sumber : PT. Pertamina RU-II Sungai Pakning 



 

10 

 

 

2.6 Job Description Struktur Organisasi PT. Pertamina (persero) RU II 

Sungai Pakning  

2.6.1 Manager produksi Sungai Pakning 

Manager adalah seseorang yang berwenang memimpin karyawan 

disebuah perusahaan/instansi. Tugas pokoknya adalah : 

1. Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan dikilang BBM Sungai Pakning. 

2. Memimpin, mengendalikan dan memantau pengolahan dan 

pengembangan SDM. 

3. Merencanakan, Meneliti menyetujui dan realisasi rencana kerja, 

rencana anggaran operasi, rencana anggaran investasi jangka 

pendek, menengah dan panjang pengelolaan lingkungan 

keselamatan dan kesehatan kerja, operasi kilang, pemeliharaan 

kilang dan fungsi penunjang lainnya. 

2.6.2 Group Leader Reliability 

Tugas pokoknya adalah: 

1. Merekomendasikan tindakan pemeliharaan listrik, mekanik dan 

instrument. 

2. Mengelola dan mengembangkan database pemeliharaan untuk 

keperluanan analisa, evaluasi dan pelaporan. 

2.6.3 Planteng Ineer Supervisor  

Tugas pokoknya adalah: 

1. Melakukan pemantauan terhadap kualitas produk 

2. Melakukanbupaya penghematan dengan memperhatikan 

kehandalan operasi. 

3. Mengawal jalannya operasi agar berbeda dibawah baku mutu 

lingkungan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 
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2.6.4 Distribution BBM Supervisor 

Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan 

pengolahan harian, penyediaan Crude Oil serta penaluran produksi sesuai 

rencana yang telah ditentukan guna mencapai target operasi kilang secara 

optimal. 

2.6.5  Secretary 

Secretary adalah seseorang yang dipercayai atasan atau menajer untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Tugas pokok adalah : 

1. Menerima, menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan 

kepada manajer produksi BBM Sungai Pakning. 

2. Menerima perintah langsung dari manajer produksi BBM Sungai 

Pakning untuk menjaga kepentingan perusahaan sehari-hari. 

3. Mempersiapkan bahan surat-surat untuk keperluan rapat manajer 

produksi. 

2.6.6 Section Head Pruduction  

Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan 

pengoperasian utilities dan laboratorium serta segala kebutuhan, 

kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang secara aman, 

efektif dan efesien sesuai dengan target yang ditetapkan. 

2.6.7 Section Head HSE 

Mengkoordinasikan, merencanakan, menganalisa, menyetujui dan 

mengawasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan 

terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan pralatan serta 

administrasi lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

2.6.8 Section Head Maintenance 

Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan kilang 

berfungsi dengan baik. Menyelenggarakan pekerjaan jasa dan kontruksi 

sipil, mekanik dan listrik. 

2.6.9 Section Head Procurement 

Menjamin stok minimum material perusahaan, mengatur proses 
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pelelangan dan tender perusahaan, menjamin tersedianya transportasi 

perusahaan.  

2.6.10 Senior Supervisor General Affairs 

Dalam general affairs disini memproses kegiatan yang berkaitan 

dengan pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber daya 

manusia. 

2.6.11 Senior Supervisor Financere Finery 

Mengkoordinir, merencaanakan, mengevaluasi dan mengawasi serta 

menyelenggarakan kegiata fungsi keuangan yang meliputi penyusunan, 

pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengolahan, penerimaan dan 

pengeluaran dana setiap pelaksanaan akutansi keuangan sesuai dengan 

standard akutansi keuangan yang berlaku. 

2.6.12 Asisten Operasional Data dan Sistem 

Menyediakan sarana komunikasi, sarana fasilitas administrasi PC dan 

laptop dan menjamis operasional internet. 

2.6.13 Senior Supervisor Gendelpoly/Rumah Sakit 

Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala 

medical check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan rawat inap 

dan emergency. 

2.6.14 Head Of Marine 

 Pengaturan proses muat dan standar kapal, penanggulangan 

pencemaran perairan berkoordinasi dngan pemerintah/direktur hubungan 

laut dalam penanggulangan bersama. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Selama penulis dapat melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan 

PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning, umumnya penulis 

berkosentrasi dibidang perawatan. Secara terperinci pekerjaan (kegiatan) 

yang telah penulis laksanakan selama kerja praktek dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Agenda Kegiatan Minggu Ke-1 

(Tanggal 04 Juli 2022 – 08 Juli 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

04 Juli 2022 

 Pengenalan dan motivasi oleh 

pak rahmat hidayat 

 Menyelesaikan persyaratan 

dan persiapan kerja praktek 

Kantor induk PT. 

Pertamina (persero) 

RU II Sungai 

Pakning 

2 
Selasa 

05 Juli 2022 

 Pembuatan Bet Name 

 

Kantor induk PT. 

Pertamina (persero) 

RU II Sungai 

Pakning 

3 
Rabu 

06 Juli 2022 

 Pembagian Bet Name 

 Pembuatan surat pengantar 

dari Kantor induk ke kilang 

 Pengantaran ke kantor induk 

(kilang) 

Kantor induk PT. 

Pertamina (persero) 

RU II Sungai 

Pakning 

4 
Kamis 

07 Juli 2022 

 menunggu konfirmasi dan 

pengarahan dari pak isan 

Kilang PT. 

Pertamina (persero) 

RU II Sungai 

Pakning 
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5 
Jum’at 

08 Juli 2022 

 Pengantaran ke lokasi kerja 

praktek (workshop 

maintenance) 

 Pengenalan bersama karyawan 

dan tenaga kerja pembantu 

 Pengenalan alat – alat dan 

mesin – mesin yang ada di 

workshop maintenance 

Workshop 

maintenance 

(bengkel) 

 

 

Tabel 3.2. Agenda Kegiatan Minggu Ke-2 

(Tanggal 11 Juli 2022 – 15 Juli 2022) 

 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

11 Juli 2022 

 Mengangkut dan 

mengumpulkan komponen 

pompa – pompa, dari gudang 

menuju ke tempat perbaikan 

 Pembersihan pompa – pompa  

 

 

Workshop 

maintenance (bengkel) 

2 
Selasa 

12 Juli 2022 

 Pembersihan dan perawatan 

mesin bubut dan mesin bor 

Workshop 

maintenance (bengkel) 

3 
Rabu 

13 Juli 2022 

 Permbongkaran pompa full 

pump pembuangan 

Workshop 

maintenance (bengkel) 

4 
Kamis 

14 Juli 2022 

 Perakitan pompa full pump 

pembuangan 

 Pembongkaran pompa samp 

pump 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

15 Juli 2022 

 Senam 

 Perakitan pompa samp pump 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 
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Tabel 3.3 Agenda Kegiatan Minggu Ke-3 

  (Tanggal 18 Juli 2022 – 22 Juli 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

18 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

2 
Selasa 

19 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

 Pembongkaran dan perbaikan 

mesin bor 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

3 
Rabu 

20 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

4 
Kamis 

21 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

22 Juli 2022 

 Senam 

 Pembubutan tirus 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

 

 

Tabel 3.4. Agenda Kegiatan Minggu Ke-4 

(Tanggal 25 Juli 2022 – 29 Juli 2022) 

 

 

 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

25 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

2 
Selasa 

26 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 
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3 
Rabu 

27 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

4 
Kamis 

28 Juli 2022 

 Pembubutan tirus 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

29 Juli 2022 

 Senam 

 Pembubutan tirus 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

  

Tabel 3.5. Agenda Kegiatan Minggu Ke-5 

(Tanggal 01 Agustus 2022 – 05 Agustus 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

01 Agustus 2022 
 Perbaikan pompa transfergas  

Workshop 

maintenance 

(bengkel) 

2 
Selasa 

02 Agustus 2022 
 Pembongkaran pompa P6B 

Workshop 

maintenance 

(bengkel) 

3 
Rabu 

03 Agustus 2022 
 Pembuatan dudukan bering 

Workshop 

maintenance 

(bengkel) 

4 
Kamis 

04 Agustus 2022 
 Pembuatan ulir pipa 

Workshop 

maintenance 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

05 Agustus 2022 

 Senam 

 Pemasangan pompa P6B 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintenance 

(bengkel) 
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Tabel 3.6. Agenda Kegiatan Minggu Ke-6 

(Tanggal 08 Agustus 2022 – 12Agustus 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

08 Agustus 2022 

 Permbongkaran dan perakitan 

mesin bor 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

2 
Selasa 

09 Agustus 2022 

 Pembongkaran pompa turbin 

vertikal (pompa pembuangan) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

3 
Rabu 

10 Agustus 2022 

 Pemasangan pompa turbin 

vertikal (pompa pembuangan) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

4 
Kamis 

11 Agustus 2022 

 Perbaikan chack (kepala tetap) 

mesin bubut 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

12 Agustus 2022 

 Senam 

 Pembongkaran pompa turbin 

vertikal (fire pump) 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

Tabel 3.7. Agenda Kegiatan Minggu Ke-7 

(Tanggal 15 Agustus 2022 – 19 Agustus 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 

Senin 

15 Agustus 2022 

 Pembuatan (pembubutan) 

proof E5 sebanyak 10 buah 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

2 
Selasa 

16 Agustus 2022 

 Pembongkaran pompa turbin 

vertikal (fire pump) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

3 
Rabu 

17 Agustus 2022 
Libur  
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4 
Kamis 

18 Agustus 2022 

 Pembubutan (modifikasi) 

impeler pompa turbin vertikal 

(fire pump) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

5 
Jum’at 

19 Agustus 2022 

 Senam  

 Pemasangan dan pengecekan 

impeler pompa turbin vertikal 

(fire pump) 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

 

 

Tabel 3.8. Agenda Kegiatan Minggu Ke-8 

(Tanggal 22 Agustus 2022 – 26 Agustus 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Keterangan 

1 
Senin 

22 Agustus 2022 

 Pembubutan (modifikasi) 

bowl pompa turbin vertikal 

(fire pump) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

2 
Selasa 

23 Agustus 2022 
Tidak hadir 

 

3 
Rabu 

24 Agustus 2022 
Sakit  

 

4 
Kamis 

25 Agustus 2022 
Tidak hadir  

 

5 
Jum’at 

26 Agustus 2022 

 Senam 

 Pembuatan cok (sambungan) 

kabel las 

 Telaga sri 

perdana 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

Tabel 3.9. Agenda Kegiatan Minggu Ke-9 
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(Tanggal 29 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan 
Lokasi  

1 
Senin 

29 Agustus 2022 

 Pembuatan dan perbaikan 

ulir pada shaft pompa 

turbin vertikal (fire pump) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

2 
Selasa 

30 Agustus 2022 

 Pembuatan baut shaft 

pompa turbin vertikal (fire 

pump) 

Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 

3 
Rabu 

31 Agustus 2022 

 Pengurusan nilai dan 

sertifikat KP 

 Workshop 

maintanace 

(bengkel) 

 Kantor induk 

PT. Pertamina 

(persero) RU 

II Sungai 

Pakning 

 

 

 

3.2 Target yang diharapkan 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik 

dibidang perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam 

bidang tertentu dan softskill yang dimiliki. Adapun target yang diharapkan 

dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut: 

a. Menegakkan disiplin saat jam berkerja 

b. Dapat menyelesaikan perkerjaan dengan baik sesuai yang diinginkan. 

c. Mengetahui macam – macam pompa khususnya pada pompa vertical 

pump. 

d. Mengetahui cara perawatan dan perbaikan vertical pump. 

e. naptha (bensin), ADO (diesel), kerosene (minyak tanah) 
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3.3 Prangkat yang digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja industry mahasiswa 

dituntut langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja die area maintenance 

CDU (Crude Distillation Unit). Guna untuk menerapkan ilmu –ilmu yang 

telah dibekali dari Politeknik Negeri Bengkalis dan sekaligus membantu 

pekerjaan karyawan. Dalam hal ini mahasiswa selama melakukan 

perkerjaan perawatan diperusahaan banyak menggunakan peralatan 

pembantu untuk membantu perkerjaan yang diberikan. Diantara perangkat 

yang digunakan adalah sebagai berikut: alat pengaman (safety), kunci pas, 

tang, obeng, kuas, palu, gerinda, mesin bubut,kunci pipa,pompa grease, 

kunci L, gergaji, pahat, kunci inggris, crane, kunci ring, kunci shock, jangka 

sorong,penggaris baja,mesin bor. 

 

3.4 Data – data yang diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar 

penulis mengunakkan metode pengumpulan data melalui berbagai cara 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalaui 

praktek di lapangan maupun dengan memperhatikan teknisi yang 

sedang praktek. 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada 

diruang lingkup industri/perusahaan. 

3. Studi perusahaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur – literatur yang berhubungan 

dengan proses dan cara kerja, juga catatan yang didapatkan di bangku 

kuliah. 
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3.5 Dokumen dan File Yang Dihasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. pertamina (persero) 

RU II Sei pakning tidak semua dokumen-dokumen atau file-file yang bisa 

diambil, karna dokumen dan file itu merupakan rahasia perusahaan dan 

perusahaan tersebut tidak memberi izin kpada mahasiswa yang melakukan 

kerja praktek diperusahaan tersebut mengambil suatu file yang dianggap 

rahasia.Perusahaan hanya memberi beberapa dokumen atau file serta hanya 

meunjukan gambaran saja. 

 

3.6 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

kerja praktek ini, yaitu : 

1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek 

yaitu dari segi bahasa. baca, tulis,paragraph, dan lampiran yang 

diperlukan dalam pembuatannya. 

2. Pada saat melaukan pembongkaran pompa sedikit sulit karena 

terjadinya korosi atau karat pada ulir dan juga bagian luar pompa. 

3. Pada pembongkaran mechanical seal harus berhati hati karena adanya 

kendala dimana alat tersebut tidak dapat difungsikan apabila 

terjadinya kebocoran 

 

3.7 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa 

hal yang dianggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut: 

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

penyusunan KP. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat  

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

laporan dari buku maupun media internet. 

4. Lembar pengsehan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa 

laporan kerja praktek telah selesai. 
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BAB IV 

PERAWATAN DAN PERBAIKAN POMPA TURBIN 

VERTIKAL TIPE LINESHAFT DI AREA PINGGIR LAUT  

PT.PERTAMINA RU-II SUNGAI PAKNING 

 
4.1  Pengertian  Pompa 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu 

cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikan tekanan 

cairan tersebut, kenaikan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa  perbedaan tekanan 

perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. 

4.2  Pengertian Pompa Turbin Vertikal 

Turbin vertikal adalah suatu mesin pompa sentrifugal yang digunakan 

untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu 

media yaitu pipa. Dimana air dihisap menggunakan mesin pompa dengan 

cara digerakkannya impeller atau kipas pada pompa.  

4.3  Jenis – Jenis Pompa Turbin Vertikal 

4.3.1 Open Shaft 

Kontruksi lineshaft terbuka (tidak ditutup oleh tube) memungkinkan 

pelumas bearing oleh cairan yang dipompa. 

4.3.2 Enclosed Shaft 

Lineshaft dan bantalan yang benar – benar terisolasi dari cairan yang 

dipompa (ditutupi oleh tube). Minyak atau air dapat digunakan sebagai 

pelumas eksternal (dari oil reservoil). 
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Gambar 4.1 jenis pompa turbin vertikal 

Sumber: id.dpwaterpump.com 

 

4.4  Prinsip Kerja Pompa Turbin Vertikal 

Prinsip kerja sama dengan pompa sentrifugal, satu – satunya 

perbedaan adalah mangkuk (bowl) memiliki baling – baling pemandu 

stasioner yang mengelilingi impeller dan saat air meninggalkan impeller, 

baling – baling yang membesar secara bertahap langsung keatas dan head 

kecepatan sebagian diubah menjadi tekanan. 

Pompa turbin vertikal ini berkrja setiap kali air mengalir melalui dasar 

pompa (suction case). Setelah itu, ia bergerak ke pendorong tahap pertama 

untuk meningkatkan kecepatan air (mengalami gaya sentrifugal oleh 

impeller). Kemudian air mengalir ke mangkuk diffuser (bowl) di atas 

impeller, dimana energi berkecepatan tinggi ini dapat diubah menjadi 

tekanan tinggi. 

 

Cairan dari mangkuk juga masuk ke impeller sekunder yang berada 

diatas mangkuk,jadi metode ini berlanjut sepanjang fase pompa. Setelah 
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pasokan air menjauh dari discharge bowl, kemudian mengalir sepanjang 

pipa kolom vertikal panjang menuju arah luar (discharge head). Jumlah air 

dari tekanan (head) yang terjadi pada proses pompa sentrifugal berhubungan 

dengan kecepatan rotasi,diameter impeler dan ukuran baling – baling 

impeller. 

 

 

4.5  komponen Utama Pompa Turbin Vertikal 

4.5.1 driver / penggerak (motor) 

Penggerak (motor) adalah teknologi yang banyak digunakan untuk 

mengubah tegangan konstan dari satu daya listrik AC menjadi tegangan 

yang dapat divariasikan untuk mengontrol torsi motor dan kecepatan motor 

yang ideal untuk menggerakkan beban peralatan mekanis 

 

 
Gambar 4.2 motor penggerak vertical pump 

Sumber: alatcucianmobiljakarta.com 
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4.5.2 discharge head 

Adalah besi cor kokoh yang menopang pompa dan penyangga pada 

pondasi. 

 

 
Gambar 4.3 Discharge head 

Sumber: grabcad.com 

 

4.5.3 flanged colomn / column pipe 

pipa kolom memanjang dari bagian bawah discharge head ke atas 

rakitan mangkuk pompa. Itu membawa cairan yang dipompa dan 

mendukung atau menyangga bantalan lineshaft dengan bering retainer. 

 
Gambar 4.4 colomn pipe 

Sumber: sterlingpumps.com. 
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4.5.4 bowl 

Yaitu rumah dari impeler, inilah yang mengangkat air ke atas. Bowl 

dirangkai menjadi satu yang disebut juga dengan bowl assembly, bowl 

assembly terdiri dari suction bowl, intermediate bowl, dan top bowl.  

 

 
Gambar 4.5 mangkuk (bowl) 

Sumber; indiamart.com 

 

4.5.5  Impeller 

Impeller adalah komponen yang berputar dari pompa sentrifugal, yang 

berfungsi mengubah energi mekanik, yang mana nantinya akan diteruskan 

ke daya pompa. Biasanya terbuat dari besi, perunggu, kuningan, almunium 

atau plastik.. 

 
Gambar 4.6 impeler 

Sumber:.shutterstock.com 
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4.6  Perawatan Pencegahan dan Perbaikan Pompa Turbin Vertikal 

4.6.1 Perawatan pencegahan 

4.6.1.1 Inspeksi 

Setiap baut pada pompa dirancang untuk tahan lama dengan sedikit 

pemeriksaan secara berkala, memeriksa sistem oli berfungsi dengan baik, 

memeriksa kebocoran pada stuffing box, baut yang longgar, getaran yang 

berlebihan, dan kotoran atau korosi. 

4.6.1.2 Pelumasan 

Pompa turbin vertikal bergantung pada cairan yang dipompa untuk 

melumasi lumasi bantalan mangkuk, bantalan discharge bowl dan bantalan 

lineshaft dengan oli dengan kadar yang baik. 

4.6.1.3 kebersihan 

Bersihkan karat atau kotoran dengan sikat kawat dan kain lap / kain 

majun. bila perlu, bersihkan semua bagian dengan membasahi kain atau 

sikat dengan pelarut yang sesuai ( cairan anti karat) bila perlu gunakan 

kompresor. 

4.6.2  perawatan perbaikan 

4.6.2.1.  Identifikasi masalah 

1.  pompa tidak hidup / tidak bergerak. 

 Tegangan motor yang rendah. 

 Sirklus listrik tidak terhubung / rusak 

 Motor mengalami kerusakan 

 Impeller mengikat mangkuk pompa (bowl) kerena 

ketidaksesuaian, halangan (pasir) atau keausan bantalan. 

2. keausan yang berlebihan 

 Saringan yang tidak berkerja (rusak) yang mengakibatkan pasir 

atau bahan abrasif lainnya masuk kepompa. 

3. korosi 

Korosi dapat disebabkan oleh kotoran atau sejenisnya pada cairan 
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yang dipompa. Korosi dapat diminimalkan dengan menggunakan baja tahan 

karat, atau bagian dari logam yang tahan dengan korosi. 

4. pompa membebani motor 

 Impeller bergesekan dimangkuk (bowl). 

 Cairan yang dipompa bukan dengan berat jenis yang dirancang 

untuk pompa 

 Tegangan listrik dari motor rendah 

 

5. kapasitas tidak mencukupi 

 Saringan pompa mungkin sebagian tersumbat. 

 Kecepatan pompa rendah yang disebabkan oleh tegangan atau 

frekuensi saluran rendah. 

 Antara impeler dan mangkuk (bowl) longgar. 

4.7.  Kelebihan dan Kekurangan Pompa Turbin Vertikal 

4.7.1.  kelebihan 

 Tidak memerlukan pelumas yang banyak 

 Kontruksi (bentuk) veertikal yang menghemat ruang. 

 Peraawatan motor lebih mudah karena motor berada diluar 

 Tidak memerlukan seal khusus untuk melindungi motor penggerak, 

pompa ini dikategorikan pompa immersible. 

 Pompa dapat memompa air begitu dioperasiakan tanpa memerlukan 

pipa hisap. 

4.7.2.  kelemahan 

 Suku cadang yg sulit ditemukan 

 Instalasi dan perbaikan lebih sulit, dikeranakan membutuhkan 

keterampilan dan pengalaman khusus, kesalahan sedikit dapat 

menyebabkan kesalahan fatal. 

 Poros sangat panjang, ditinjau dari segi perawatannya karena posisi 

penggeraknya diatas dan impeler berada didalam air. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Dengan melakukan kerja praktek di industry mahasiswa telah 

mendapatkan pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia 

kerja sesungguhnya. 

2. Dapat melatih diri untuk disiplin dalam setiap waktu dan melatih 

bertanggung jawab dalam sebuah perkerjaan. 

3. Sangat penting untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan. 

4. Keberadaan pompa sangat penting dalam proses pengolahan minyak di 

PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning. 

5. Kemampuan observasi sangat diperlukan dalam dunia kerja nantinya. 

6. Pengecekan pompa turbin vertikal harus dilakukan secara berkala 

meskipun pompa dirancang tahan lama, menimbamg perbaikan rusak yang 

cukup sulit dan pemasangan yang rumit. 

7. Sering praktek dapat meningkatkan keterampilan dan memperbanyak 

pengalaman dalam suatu perkerjaan 

8. Posisi pompa harus sejajar dan senter dengan motor saat melakukan 

pemasangan (harus melakukan aliqment). 

9.Perawatan pada pompa harus dilakukan secara berkala apapun jenis 

pompanya. 

5.2 Saran 

1. Tingkatkan penerapan K3 lingkungan kerja. 

2. Tingkatkan kebersihan lingkungan kerja terutama pada saluran air. 

3. Untuk membina kerberlangsungan perusahaan, agar para pekerja dan 

mahasiswa magang lebih ditingkatkan kesejahteraaan baik moral maupun 

materi. 

4. Dalam pembongkaran pompa sebaiknya diberi tanda (contohnya pada 

bowl) agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemasangan pompa.karena 

jika terjadi sedikit saja kesalahan pada saat pemasangan pompa. 
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