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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) adalah anak perusahaan dari
PT. PLN (Persero) yang membantu dalam bidang penyediaan kebutuhan listrik
masyarakat Indonesia. PT.PJB UPHB (Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah
Barat) adalah suatu divisi PT. Pembangkitan Jawa – Bali yang dibentuk sebagai
Unit Pelayanan dan Pemeliharaan bagi unit-unit Pembangkit wilayah barat jawa.
PT.PJB UPHB memiliki unit pembangkitan yang berbasis PLTU (pembangkit
listrik tenaga uap) dan PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas uap). PLTG Blok 1
Muara Karang memiliki 3 unit pembangkit, setiap unit pembangkit menghasilkan
masing-masing 105 MW daya listrik.
Prinsip dasar dari sebuah pembangkit listrik adalah adanya empat
komponen utama yaitu compressor, combustion, generator dan turbine
[susanto,2009].Topik pembahasan utama dilapangan saat overhoul praktik kerja
lapangan di PT.PJB UPHB Muara Karang terletak pada proses pembakaran yang
menghasilkan panas untuk menggerakkan turbin. Setiap proses pembakaran
membutuhkan bahan bakar, PT PJB memiliki beberapa jenis suplai bahan bakar
yang digunakan dalam sistem pembangkit. Diantaranya bahan bakar Solar (minyak)
dan Gas.
Penentuan penggunaan bahan bakar minyak atau gas dalam sistem
pembangkitan listrik terletak pada harga dan persediaan suplai bahan bakar
tersebut. Pada kesempatan kali ini praktikan membahas mengenai sistem bahan
bakar minyak pada turbin generator blok 1 PLTG Muara Karang. Didalam Sistem
Bahan Bakar Minyak terdapat beberapa alat instrumentasi seperti sensor dan
aktuator yang biasa digunakan dalam dunia industri. Alat instrumentasi tersebut
dikontrol menggunakan sebuah controller Mark VIe yang diproduksi oleh
perusahaan General Electric, sebuah vendor dari negara Amerika yang

berkompeten dibidang pembuatan alat-alat pembangkit listrik. Mark VIe tersebut
menggunakan Programmable Logic Control dalam mengkontrol beberapa aktuator
dan menerima inputan dari sensor-sensor yang terdapat pada sistem bahan bakar
minyak.
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan saat praktik kerja lapangan terletak pada proses alir bahan
bakar minyak dari forwarding fuel pump sampai ke Combustion Chamber dalam
rangka memenuhi suplai bahan bakar untuk menggerakkan turbin generator blok I.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Tempat Pelaksanaan : PT PJB UPHB Muara Karang, Jalan Raya Pluit Utara
No.2A Jakarta Utara
Waktu Pelaksanaan : 2 Juli 2013 - 23 Agustus 2013
1.4 Tujuan dan Kegunaan
Tujuan praktikan melakukan praktik kerja lapangan di PT.PJB UPHB Muara
Karang adalah :
1. Memenuhi tugas mata kuliah program studi teknik elektronika industri,
jurusan teknik elektro politeknik negeri jakarta
2. Mendapat manfaat,pengalaman dan gambaran langsung bekerja didunia
industri yang sesuai dengan prodi yang praktikan ambil yaitu teknik
elektronika industri
3. Mendapat ilmu yang sesuai dengan prodi yang diambil yaitu teknik kalibrasi
dan teknik kontrol yang digunakan pada sistem pembangkit di industri
tersebut

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 SIKLUS PLTG
RUANG LINGKUP TOPIK BAHASAN
PKL
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Gambar 2.1 Diagram Blok Tata Alir Sistem Pembangkit PLTG [1]
Secara garis besar Gambar 2.1 merupakan perubahan aliran energi.
Dimulai dari udara yang didapat setelah compressor menaikkan tekanannya,udara
tersebut lalu masuk kedalam combustion untuk proses pembakaran. Dengan
tambahan bahan bakar dan pemantik pada Combustion Chamber terbentuklah
tenaga panas. Energi panas tersebut dialirkan ke gas turbin. Gas turbin inilah yang
dikopel dengan generator untuk menghasilkan daya listrik. Fungsi exhaust stack
untuk membuang tenaga panas sisa dari gas turbin. Sistem ini disebut open cycle
system.

[1] Hari Susanto,Hadid Durrijal, “Mengenal dan Memahami Proses Operasi PLTGU”,
(Jakarta:Lintang Pancar Semesta,2009),hlm 13

Pada dasarnya sistem pembangkit menggunakan dua siklus dalam proses
pembangkitan tenaga listrik. Siklus pertama adalah open cycle seperti fungsi
Exhaust Stack bahwa gas panas yang tidak digunakan dibuang ke atmosfer berbeda
dengan siklus kedua yaitu combine cycle dimana terdapat system heat recovery.
System heat recovery adalah suatu sistem yang memanfaatkan tenaga panas buang
gas turbin pada exhaust agar dapat digunakan kembali tenaga panasnya untuk
memanaskan air sehingga menghasilkan uap panas yang kembali digunakan untuk
sistem pembangkit tenaga uap. Secara umum disebut HRSG (heat recovery steam
generator). Sistem pembangkit tenaga gas juga menggunakan prinsip Brayton
Cycle karena prinsip Gambar 2.2 tidak dapat mengalami perubahan fasa sehingga
prosesnya lebih cepat.

Gambar 2.2 Siklus Brayton [2]

[2] Yusril Arie, “Siklus PLTG: Sejarah PLTG sambera” diakses dari
http://yusrilarie.blogspot.com/2013/06/sejarah-pltg-sambera.html, pada tanggal 29 Juli
2013 pukul 19:27

a. Siklus a-b : Udara luar dihisap dan ditekan didalam kompressor
menghasilkan udara yang bertekanan tinggi
b. Siklus b-c : Udara yang bertekanan tinggi dari kompressor dicampur
dengan bahan bakar,sehingga menghasilkan gas panas
c. Siklus c-d : Gas panas dialirkan untuk memutar turbin
d. Siklus d-a : Gas panas dari turbin dibuang ke atmosfer
2.2 Definisi Gas Turbin Generator
Gas Turbin Generator adalah suatu alat yang digunakan dalam suatu
sistem pembangkit dimana panas yang dihasilkan dalam ruang bakar (combustion
chamber) dapat digunakan untuk memutar turbin [. Turbin Gas tersebut mengalami
perubahan fisik dari energi kinetik menjadi energi mekanik,udara bertekanan yang
dihasilkan dapat memutar roda-roda turbin sehingga menghasilkan suatu daya
listrik. Sistem turbin yang paling sederhana terdiri dari tiga komponen yaitu,
Compressor, Combustion dan Turbine.
2.2.1 Komponen Gas Turbin

Gambar 2.3 Komponen Utama Gas Turbin [3]

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 komponen-komponen utama
gas turbin terdiri atas air inlet section (fresh air), compressor section, combustion
section, turbin section dan exhaust section.
2.2.1.1

Air Inlet Section
Komponen yang berfungsi menyaring kotoran atau debu yang terbawa

dalam udara sebelum masuk kedalam compressor, air yang masuk pada compressor
section haruslah fresh air (tanpa kandungan lain) oleh karena itu pada section ini
terdapat beberapa filter yang memiliki fungsi yang berbeda-beda diantaranya:


Inertia Separator berfungsi untuk menyaring debu-debu atau partikel lain
yang terbawa oleh udara



Pre-filter berfungsi sebagai penyaring udara awal yang masuk pada inlet
house



Main filter berfungsi sebagai penyaring utama yang terdapat pada inlet
house

2.2.1.2

Compressor Section
Komponen utama pada section ini adalah compressor dimana udara

yang didapat dari air inlet section dikompresikan oleh suatu compressor hingga
menghasilkan suatu udara bertekanan tinggi yang dapat digunakan dalam proses
pembakaran diruang bakar (Combustion chamber). Tekanan ini sangat berpengaruh
terhadap daya yang dihasilkan suatu turbin.
2.2.1.3

Combustion Section
Prinsip dasar dari suatu pembakaran yaitu adanya udara bertekanan

yang didapat dari compressor,suplai bahan bakar dan igniter (pemantik).Hasil
penggabungan ketiga bahan tersebut menghasilkan energi panas yang digunakan
untuk mensuplai panas pada siklus turbin.

[3] Nanang Kurniawan, “Pelatihan (MKP) PT.PJB UPHB” (2011)

2.2.1.4

Turbin Section
Turbine section merupakan tempat terjadinya perubahan energi dari

energi kinetik menjadi energi mekanik, hasil perubahan energi tersebut selain
digunakan untuk menghasilkan suatu daya listrik, digunakan pula untuk energi
perlengkapan sistem yang lain seperti energi kompressornya sendiri dan energi
penggerak aktuatornya sendiri seperti IGV (Inlet Guide Vane) dan GCV (Gas
Control Valve).
2.2.1.5

Exhaust Section
Exhaust section merupakan bagian akhir dari turbin gas yang memiliki

fungsi sebagai saluran pembuangan sisa gas panas turbin. Banyak jenis exhaust
section yang terdapat pada gas turbin Seperti : Exhaust frame , Exhaust diffuser,
Exhaust Plenum dan Exhaust stack. Gas panas yang keluar melalui exhaust frame
mengalir melalui exhaust diffuser menuju exhaust plenum dan terakhir gas tersebut
didifusikan ke atmosfer melalui exhaust stack. Sebelum dibuang ke atmosfer
terdapat sebuah sensor yaitu termocouple yang berfungsi mendeteksi besarnya suhu
yang terdapat pada sisa-sisa gas panas tersebut jika besarnya suhu masih berkisar
500°-600°F maka gas panas tersebut masih dapat digunakan pada System Recovery
untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap (HRSG) untuk PLTU
(pembangkit listrik tenaga uap).
2.3

Cara Kerja Gas Turbin
Prinsip kerja gas turbin pada dasarnya sama seperti siklus brayton yaitu

udara (fresh air)

yang tidak mengandung kandungan lain dikompresi oleh

kompressor sehingga menghasilkan udara bertekanan lalu udara tersebut masuk
kedalam combustion chamber untuk proses pembakaran. Bahan bakar yang
digunakan dapat berupa fluida (minyak) dan dapat pula berupa gas. Tenaga panas
yang dihasilkan oleh combustion dialirkan ke turbin gas menggunakan nozel-nozel
dan nozel tersebut dikopel pada sudu-sudu turbin sehingga turbin tersebut dapat
berputar.

2.4 Sistem Penunjang Gas Turbin
Adapun sistem yang merupakan sistem penunjang dalam sistem gas
turbin yaitu :
2.4.1 Squence System Starting Turbin
Sistem ini digunakan sebagai star-up sebelum turbin bekerja, jika
sistem ini gagal maka proses pergerakkan turbin tidak dapat dilakukan atau
sistem utama turbin mati (trip).
Squence starting turbin diantaranya :
1. On cool down besarnya putaran berkisar 26 % speed
Fungsi dari putaran ini adalah memastikan apakah ada kerusakan
pada alat pendukungnya dan menormalkan turbin yang melengkung
2. Purging besarnya 29% speed
3. Turun keputaran sebesar 9% speed untuk firing.
4. Acceleration besarnya 95 % speed
5. Full speed no load besarnya 100% speed atau berkisar 3000 rpm.
2.4.2 Lube Oil System
Lube oil system berfungsi untuk melakukan pelumasan secara kontinu
pada setiap komponen sistem gas turbin. Lube oil dialirkan pada bagianbagian utama turbin gas seperti : bearing-bearing dan accessory gear. Lube
Oil system terdiri dari:

1. Oil Tank (Lube Oil Reservoir)
2. Oil Quantity
3. Pompa
4. Filter system
5. Valving system
6. Piping system

2.4.3 Cooling System
Sistem pendingin yang digunakan pada gas turbin terdiri atas air dan
udara. Udara dipakai untuk mendinginkan berbagai komponen pada section
dan bearing. Komponen-komponen utama dari cooling system adalah :
1. Off Base Water Cooling Unit
2. Lube Oil Cooler
3. Main Cooling Water Pump
4. Temperature Regulation Valve
5. Auxilary Water Pump
6. Low cooling Water Presssure Switch

2.5 Sistem Kontrol Gas Turbin
Sistem kontrol gas turbin pada PLTG blok I Muara Karang
menggunakan kontrol MARK VIe yang semula adalah speedtronik MARK IV.
Setelah upgrade prosessor, pengkontrolan sistem menjadi lebih mudah karena
tidak hanya lebih cepat dalam kontrol aktuator tetapi juga pada beberapa
sensor terkait didalam sistem gas turbin.
Sensor-sensor yang digunakan dalam gas turbin adalah :
a. Sensor Vibrasi
1. Pada bearing 1 terdapat 2 sensor vibrasi yaitu BB1 dan BB2. Kedua
sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada
alat atau sinyal palsu yang dapat terjadi jika pada sensornya terjadi
kerusakan.
2. Pada bearing 2 terdapat 1 sensor vibrasi yaitu BB3
3. Pada bearing 3 terdapat 2 sensor vibrasi yaitu BB 4 dan BB5
4. Pada bearing 4 terdapat 2 sensor vibrasi yaitu BB11 dan BB12
5. Pada bearing 5 terdapat 1 sensor vibrasi yaitu BB10

6. Macam sensor vibrasi yaitu displacement (mm) , velocity (mm/s),
accelerometer(mm/s2)
a) Displacement berfungsi mengukur jarak yang biasanya digunakan
pada turbin karena tegangan yang keluar dari sensor (mV) maka
jika dipasang pada generator akan terjadi kekacauan pada medan
generator.
b) Velocity (ms) outputnya berbentuk resistance yang dapat berubahubah dan digunakan untuk mengukur vibrasi.
c) Accelerometer untuk mengukur vibrasi casing

b. Proteksi temperature keluaranya berupa RTD dan thermocouple
1. Pada compressor terdapat sensor CTDA 1 dan CTDA 2 untuk
mengukur temperature compressor
2. Pada compressor temperature exhaust
a) TTXD terdapat 24 buah
b) TTIB untuk mengecek temperature inner barel
3. Pada turbin terdapat sensor TTWS dan juga terdapat pada
termocouple yang posisinya menempel pada turbin.
4. Ada 2 sensor temperature yaitu transmiter dan switch.
a) Temperature switch terdapat load copling compartement dan
dibawahnya terdapat 26VG1 dan 26VG2.
 26VG1 fungsinya untuk menjalankan blower
 26VG2 fungsinya untuk trip unit
c. Proteksi tekanan
Terdapat sensor CPD (Compressor Discharge) untuk mengukur tekanan
compressor. Proteksi tekanan biasanya digunakan untuk mengatur api agar
tidak mati jika tertiup udara besar atau angin besar.
d. Proteksi putaran.
1. Terdapat sensor 77NH1,2,3 yang letaknya di bearing 1

2.6 Dasar Teori Topik Bahasan PKL
Topik yang diambil dalam praktik kerja lapangan adalah terfokus pada
combustion section dan sistem aliran (flow) bahan bakar oleh karena itu berikut
adalah aktuator yang digunakan dalam sistem flow bahan bakar minyak pada
Gas Turbin blok I Muara karang :
1. Stop Valve berfungsi sebagai katub utama untuk mengatur flow bahan
bakar
2. Limit Switch berfungsi pendeteksi flow supply hydrolic agar
mengetahui bukaan katub dump valve
3. Main Fuel Pump adalah pompa minyak utama yang dikopel dengan
accesory gear untuk dialirkan ke combustion chamber
4. Servo adalah aktuator yang berfungsi mengatur gerakkan piston agar
sensor LVDT dapat membaca posisi bukaan katub liquid fuel bypass
yang menjaga kestabilan aliran bahan bakar minyak
5. Relief Valve adalah sebuah aktuator yang berfungsi sebagai proteksi
jika terjadinya overpressure
6. Liquid Fuel Bypass berfungsi sebagai pengatur flow bahan bakar ke
combustion chamber
7. Flow divider adalah aktuator yang membagi aliran minyak ke 14
combustion secara merata
8. Selector Valve adalah alat optional yang membaca besarnya tekanan
minyak sebelum terbaca pada pressure indicator
9. Check Valve adalah alat instrumentasi yang digunakan untuk
memberikan tekanan aliran minyak yang sesuai agar proses firing
dalam combustion chamber sempurna
10. Pressure Indicator adalah penunjuk besarnya tekanan pada level
tersebut biasanya PI ditemukan pada dump valve, selector dan filter

Sensor yang bekerja sebagai inputan sistem kontrol di lokal kontrol lapangan :
1. Sensor LVDT (Linear Variable Differensial Transducer) , Sensor ini
memiliki 2 koil. Pertama adalah primary koil,didalam primary koil dialiri
24 V DC pada sebuah kort (selongsong) yang akan bergerak, pergerakannya
itu dipengaruhi oleh aktuator-aktuator yang bekerja seperti layaknya katub
yang bekerja naik turun maka kort tersebut akan mengikuti pergerakan
katubnya. Hasil pergerakkan tersebut menimbulkan eksitasi yang akan
menimbulkan tegangan pada secondary koil. Tegangan tersebutlah yang
akan dikirimkan dalam bentuk sinyal ke MARK Vie. Sebagai feedback
dalam sistem kontrol.
2. Sensor Pick Up adalah sensor yang memberikan feedback kepada MARK
VIe untuk pembacaan tekanan di setiap combustion.Bentuknya seperti kort
yang akan di kopel pada sebuah roda gigi yang akan menimbulkan medan
magnet pada reaksi tersebut. Putaran (RPM) dari Roda Gigi tersebut
dikonversi terhadap flow bahan bakar di MARK VIe.
Adapula beberapa supply yang digunakan dalam proses aliran bahan bakar pada
combustion chamber diantaranya :
a. Supply Hydrolic digunakan untuk menggerakkan piston hydrolic yang
berfungsi mengatur bukaan stop valve dan servo hydrolic,(Oil yang tidak
terpengaruh oleh temperature dan tidak mengalami perubahan fase gas)
b. Trip oil system digunakan sebagai kontrol bukaan piston hydrolic untuk
mengalirkan supply hydrolic pada stop valve. Umumnya Trip oil system
adalah system off turbine. system off turbine tersebut memiliki dua macam
tipe yaitu :
1. Shut down

: Secara perlahan system tersebut mematikan unit

2. Trip

: System seketika mematikan unit

System Trip

pada praktiknya dapat mengurangi umur turbin karena

perbedaan suhu yang terlalu jauh dalam kurun waktu yang singkat

c. Foul start drain adalah sistem aliran bahan bakar yang tidak dipakai
kembali oleh sistem aliran bahan bakar ke combustion chamber. Sisa bahan
bakar tersebut dibuang dalam drain. Kontrol katub drain berada pada supply
udara (pneumatic).
2.7 Controller MARK VIe
Controller Mark VIe adalah program sistem kontrol yang aplikasi perangkat
lunaknya dikelola oleh vendor perusahaan kontrol yaitu GE (General Electric) yang
telah terbukti dapat memberikan algoritma perlindungan dan mengintegrasikan
mereka dengan I / O , sequencing serta menampilkannya untuk setiap aplikasi
diperusahaan pemakainya.
Perubahan aplikasi perangkat lunak dapat dibuat dengan password multilevel perlindungan dan dapat diunduh ke controller ( s ) sementara sistem berjalan
tanpa harus reboot prosesor utama.
Dalam sistem kontrol, aplikasi perangkat lunak dalam setiap controller
identik dan direpresentasikan sebagai satu program untuk masing-masing unit
pemeliharaan. Mengunduh perubahan secara otomatis dapat didistribusikan
kepengendali berlebih oleh sistem kontrol dan setiap perbedaan antara kontroler
yang satu dengan yang lain dimonitor dan dilakukan diagnosa yang baik untuk
perubahan yang maksimal.
Aplikasi perangkat lunak dijalankan secara berurutan dan menampilkan
data yang dinamis dalam fungsi blok dan format ladder program. Setiap unit
pemeliharaan dapat menambah, menghapus atau mengubah analog loop,
sequencing , I / O tugas , dan tuning konstanta. Untuk menyederhanakan proses
editing, titik data dapat dipilih , dipindah , dan diletakkan dari blok yang satu ke
blok yang lain. Dokumentasi diagram aplikasi perangkat lunak , I / O, pengaturan
tuning konstanta , dan sebagainya dapat di tampilkan dalam HMI komputer berbasis
Windows.[General Electric 100600C.,Co,2007]

2.7.1 Cara Kerja MARK VIe
Didalam MARK VIe terdapat 3 controller yaitu, <R>,<S>,<T> yang
berfungsi mengkontrol dan melindungi sekuensing kritis dalam pengoperasian
turbin. Controller tersebut mempertahankan pengoperasian turbin pada satu kali
siklus startup. Sedangkan dua pertiganya menyediakan kemampuan operasi
berlebih. Jika kesalahan terjadi pada satu controller maka dua controller lain dapat
mem-backup kontrol gas turbin. Sehingga kesalahan satu controller tersebut tidak
dapat mematikan (trip) sistem turbin secara keseluruhan. Sinyal digital yang
diterima dari sensor LVDT dan sensor pick-up pada proses flow bahan bakar
minyak akan diubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dibandingkan
dengan sinyal feedback untuk menentukan sinyal error pada sensor dan aktuator
tersebut. Sedangkan sinyal analog yang didapat dari pergerakkan servo valve
membuat arus output yang diterima oleh controller <R>,<S>,<T> dijumlahkan
dengan arus putaran servo valve magnetic untuk menentukan kecepatan bukaan
servo yang berpengaruh pada bukaan katub liquid fuel bypass.
Didalam MARK VIe pula terdapat communicator <C> yang berfungsi
sebagai alat komunikasi dengan controller <R>,<S>,<T>. Tentunya komunikasi ini
menggunakan com ethernet port serial yang berfungsi mengurangi kegagalan satu
controller dalam berkomunikasi apabila 3 controller tersebut dijadikan satu dalam
berkomunikasi data.
Sinyal perintah untuk aliran (flow) bahan bakar disebut FSR (Fuel Stroke
Reference). Gas turbin tentunya dikontrol kecepatanya melalui pengaturan flow
bahan bakar yang menuju combustion chamber. Sinyal digital yang diterima oleh
tiga kontroller <R>,<S>,<T> dikalkulasi dengan besarnya FSR yang diterima untuk
menentukan batasan jumlah bahan bakar dalam fungsi kecepatan,temperature dan
pressure minyak yang akan dikirimkan ke combustion chamber.

Gambar 2.4 Back Panel Controler Mark VIe pada Ruang Control [4]
* Keterangan Gambar 2.4 terdapat pada Lampiran 4

[4] General Electric Mark VIe Drawing, 16 April 2012 Modified

BAB III
HASIL PELAKSANAAN PKL
3.1 Unit Kerja PKL
Performansi setiap unit ditentukan dari cara operasi yang baik dan
teknik maintenace yang handal. Tujuan utama dari kegiatan maintenance adalah
membuat umur alat panjang yang tentunya akan membuat kegiatan operasi unit
secara keseluruhan menjadi optimal. Dalam kegiatan maintenance terutama
dibidang kontrol dan instrumentasi, pengembalian nilai-nilai parameter yang sesuai
dengan standard disebut teknik pengkalibrasian ulang. Teknik tersebut disaat
overhoul sangat memegang peranan penting dalam kegiatan maintenance karena
dengan teknik tersebut seorang teknisi dapat mengetahui pada bagian apa saja yang
mengalami pergeseran nilai standard pembacaan alat yang akan berpengaruh
terhadap sistem secara keseluruhan. Standard maintenance gas turbin generator
blok I dibagi tiga tahap,yaitu
1. Tahap pengetesan dan pengambilan data awal
2. Tahap pembongkaran,pemeriksaan,pemasangan dan pengkalibrasian alat
3. Tahap pengujian alat sesudah overhoul sebelum starting gas turbin

3.1.1 Tahap pengetesan dan pengambilan data awal
Tahap ini dilakukan sebelum overhoul untuk mengetahui seberapa jauh
kesalahan atau kemampuan alat sebelum overhoul. Tahap ini teknisi melakukan
investigasi terhadap kebocoran bahan bakar atau keadaan beberapa aktuator yang
mungkin tidak dapat membuka atau menutub katubnya dengan sempurna akibat
beberapa faktor yang perlu diketahui penyebabnya. Data-data yang perlu diamati
adalah :
1. Data Analog Inlet Guide Vane (IGV), Speed ratio valve (SRV), Gas
control valve (GCV), Liquid fuel bypass control valve, Servo current,
posisi LVDT, tegangan feedback LVDT

2. Data temperature exhaust
3. Data Sensor Vibrasi
4. Data compressor discharge pressure
5. Data besarnya FSR
6. Check valve kondisi baik atau tidak
7. Filter dalam kondisi kotor atau tidak

3.1.2 Tahap Overhoul
Cakupan pelaksanaan maintenance bergantung kepada tipe overhoul apa
yang sedang dilakukan. Pada gas turbin terdapat tiga tipe overhoul yaitu
Combustion inspection, Hot gas path inspection dan Major inspection. Pada saat
praktikan mengikuti overhoul dilapangan gas turbin generator blok I sedang
melakukan combustion inspection yang mengecek function test setiap alat, kalibrasi
sensor maupun alat instrumentasi lain seperti PI (pressure indicator) dan
PS(pressure switch) dan inspection actuator dibagian combustion inspection.
3.1.3 Tahap Pengujian Alat Sesudah Overhoul
Pengujian alat instrument yang telah dikalibrasi,dibongkar dan dipasang
kembali oleh teknisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat tersebut berada
dalam kondisi yang benar-benar baik saat ini untuk menjalankan fungsinya masingmasing. Komponen yang perlu diuji :
1. Analog kontrol Inlet Guide Vane (IGV), Speed ratio valve (SRV), Gas
control valve (GCV), Liquid fuel bypass control valve, Servo current, posisi
LVDT,tegangan feedback LVDT
2. Tes open-close aktuator gas seperti purging valve, liquid purging valve,
atomizing air bypass valve, atomizing booster valve, foul start drain dan
bleed valve
3. Test fungsi flame detector
4. Test spark plug atau igniter
5. Test kondisi check valve
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT PJB UPHB [5]

Sesuai dengan program studi yang praktikan ambil yaitu elektronika
industri,praktik kerja lapangan praktikan berada dibawah department teknik PT
PJB UPHB tepatnya dibawah deputy manajer teknik bagian SPV (Supervisor)
instrument dan kontrol.

[5] Struktur Organisasi PT.PJB UPHB Catalog, 2013

Berikut adalah beberapa tipe maintenance yang dilakukan bagian
instrumentasi dan kontrol di PT.PJB UPHB Muara Karang
Tipe Maintenance
1. Korektif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika ada masalah
saat unit running.
2. Preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berkala
(harian, mingguan, bulanan, tiga bulanan, tahunan). Di UPHB dapat
bagian tahunan yang dinamakan OverHoul.
3. Prediktif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk
memprediksi kondisi setiap equipment yang berhubungan umur alat.
Selama masa praktikan praktik kerja lapangan di PT PJB UPHB Muara Karang,
Unit pemeliharan terutama bagian kontrol dan instrument sedang melakukan
maintenance tipe preventif yang dilakukan selama satu bulan berikut adalah jenis
overhoul yang dilakukan blok I :
1. Combustion Inspection : fokus pada combustion
2. Hot Gas Path Inspection : fokus pada line yang panas pada combustion dan
turbin
3. Major Inspection : fokus ke semua line gas turbin
Pada saat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan tipe maintenance yang
sedang dikerjakan adalah tipe combustion inspection dimana kegiatan
maintenance-nya berupa :
1. Kalibrasi semua (pi, ps, transmiter, control valve)
2. Function test (katup purging, atomizing, speed valve, flame, Bussy)
3. Inspection aktuator adalah bentuk inspeksi aktuator untuk mengetahui
apakah fungsinya masih bagus atau tidak

3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan
Hari Pertama praktik kerja di PT.PJB UPHB dimulai dengan pengenalan
unit dengan mengelilingi seluruh kawasan unit pembangkit muara karang.
Dilanjutkan dengan penjelasan umum mengenai sistem pembangkit listrik.
Selanjutnya, mengamati proses produksi sistem pembangkit gas turbin generator
pada PLTG Blok 1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat kerja maka,
praktikan mempelajari mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Setelah
itu praktikan ditempatkan pada bagian instrumentasi dan kontrol agar praktikan
dapat mengetahui dan mengenal secara langsung tentang kegiatan apa saja yang
sedang dan akan dilakukan teknisi bagian instrumentasi dan kontrol. Kemudian
praktikan diperkenalkan dengan alat instrumentasi dan kontrol yang berada di
turbin gas generator serta memahami fungsi kerja alat kontrol tersebut.
Pekerjaan yang akan dilakukan adalah overhoul maka praktikan diharuskan
mengetahui tahap persiapan overhoul, mengamati tahapan proses pengambilan
data overhaul dan mengenal alat ukur yang akan digunakan dalam teknik
pengkalibrasian. Selanjutnya praktikan mempelajari sistem fuel oil dan
mempelajari setiap komponen serta fungsinya. Kemudian praktikan membantu
teknisi mengkalibrasi pressure indikator dan pressure switch menggunakan hand
pump dan beamex mac6.
Praktikan Mempelajari fungsi beberapa aktuator yang berada dilapangan.
Kemudian praktikan mengamati ruang kontrol dan mempelajari cara kerja sistem
kontrol. Setelah itu praktikan mulai mengumpulkan data-data yang telah didapat
untuk pembuatan laporan.
Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan praktikan dalam praktik kerja lapangan
pada Combustion Section GTG Blok I PT PJB UPHB Muara Karang :
1. Praktikan membantu mengkalibrasikan pressure indicator dan pressure
switch
2. Praktikan melihat pengecekan check valve dilapangan apakah masih
dalam kondisi baik atau tidak
3. Praktikan melihat teknisi mengecek apakah sensor dalam kondisi baik
atau tidak melalui ruang lokal kontrol yang berada dilapangan

4. Ruang controller mark VIe yang sedang dilakukan pengecekkan oleh
teknisi dijelaskan oleh bapak nanang fungsi alat-alat komunikasi apa
saja yang berada didalamnya yang dapat mengkoneksikan sensor dan
aktuator dilapangan agar terbaca oleh MARK VIe dan dikeluarkan
dalam bentuk peringatan (alarm)
Praktik kerja lapangan ini memberi pengetahuan yang berarti bagi
praktikan tentang bagaimana suatu sistem bekerja dilapangan dan bagaimana setiap
unit tersebut terhubung satu sama lain. Hari-hari terakhir praktikan praktik kerja
lapangan, praktikan diwajibkan untuk memberikan suatu persentasi tentang ilmu
apa saja yang praktikan dapat dilapangan kepada seluruh direksi dan karyawan PT
PJB UPHB.
3.3

Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan
Praktik kerja lapangan praktikan terfokus kepada proses atau sistem

alir bahan bakar minyak seperti terlihat pada Gambar 3.2 dari proses penaikkan
tekanan minyak oleh forwarding fuel pump hingga sampai ke combustion chamber
atau tempat bertemunya antara minyak,udara yang telah dinaikkan tekanannya oleh
compressor dan api yang berasal dari pemantik (spark plug).
Berikut adalah tata alir bahan bakar minyak sebelum sampai pada combustion
chamber :
1. Aliran minyak masuk ke sistem bahan bakar minyak setelah terlebih
dahulu dinaikkan besarnya pressure oleh forwading pump. Besarnya
aliran minyak tersebut dibaca oleh PI (pressure Indicator) lalu masuk
ke stop valve. Stop valve berada dalam keadaan normally close. Stop
valve akan membuka katubnya apabila digerakkan oleh sistem
hydrolic.
2. Piston hydrolic akan bekerja jika mendapat power dari supply
hydrolic.Supply hydrolic tersebut akan mengisi piston jika jalur flow
nya dibuka oleh sebuah dump valve
3. Dump valve digerakkan oleh selenoid yang mendapat supply dari
sistem trip oil. Setelah selenoid energize dan piston terisi maka stop

valve terbuka dan dapat mengalirkan minyak yang telah dinaikkan
tekananya.Disaat yang bersamaan selenoid clutch field energize
sehingga aksessoris gear clutch dengan main fuel pump
Untuk mengalirkan flow bahan bakar minyak main fuel pump
membaginya menjadi 4 aliran diantaranya :
1. Relief valve
2. Liquid fuel bypass
3. Selector yang berada pada flow divider
4. Filter sebelum masuk ke flow divider
Setelah aliran minyak difilter maka flow bahan bakar masuk ke 14
combustion yang digunakan sebagai bahan bakar pengkabutan pada proses firing.
Setiap 14 combustion memiliki check valve,check valve memiliki 2 fungsi yaitu :
1. Instrument yang digunakan untuk memberi tekanan flow bahan bakar yang
sesuai agar bisa terjadi firing pada combustion chamber.
2. Proteksi jika terjadinya aliran minyak yang bertekanan kembali dari
combustion chamber ke 14 combustion.
Aliran minyak yang digunakan apabila terjadi gagal firing maka fungsi dari
foul start drain akan aktif sehingga aliran minyak tidak tercecer pada combustion
chamber dan komponen lainnya. Sensor yang digunakan pada sistem ini adalah
sensor LVDT dan sensor pick up

Gambar 3.2 Diagram Alir Bahan Bakar Minyak [6]

[6] General Electric Co,“Gas Turbine Schenectady”, (1989)

Controller Mark VIe pada Control_Oil
Controller MARK VIe merupakan sistem kontrol yang digunakan
dalam sistem bahan bakar, mark vie tidak hanya mengatur bukaan IGV (inlet guide
vane) dan beberapa aktuator lainnya tetapi juga bukaan LCV (liquid control valve)
dengan format ladder program. Berikut adalah contoh program logic kontrol yang
berada pada sistem bahan bakar minyak :
Salah satu program ladder ini adalah logic control oil pada supply
hydrolic ke stop valve. Supply hydrolic yang akan membuka katub stop valve agar
bahan bakar minyak dapat sampai ke main fuel pump, menggunakan tiga buah
hydrolic oil trip pressure dimana masing-masing hydrolic oil trip pressure tersebut
memiliki besar tekanan minyak sebesar 1.66 ± 0.14 bar (lihat lampiran 4). Besar
tekanan minyak tersebut sangat berpengaruh terhadap bukaan katub stop valve.

Gambar 3.3 Kontrol Tiga hydrolic oil trip pressure pada Control Oil Program[7]
L63HG1,2,3 adalah code untuk hydrolic oil trip pressure yang
memiliki sistem kontrol pada mark VIe. Dari ladder diagram Gambar 3.3 dapat
kita simpulkan bahwa meskipun salah satu hydrolic oil trip pressure tersebut mati
atau berlogic 0 maka output yang dihasilkan akan tetap berlogic 1, beda halnya jika
dua hydrolic oil trip pressure tersebut mati akan mengakibatkan output berlogic 0
yang berarti supply hydrolic tersebut tidak cukup untuk membuka katub stop valve.

Output ladder tersebut diumpankan kembali pada ladder berikut ini :

Gambar 3.4 Ladder Hydrolic Oil Trip Pressure Output untuk Sinyal Alarm[8]
Ladder Gambar 3.4 berfungsi membuka atau mengirim sinyal alarm
ke lokal kontrol dilapangan yang berisi pesan bahwa supply hydrolic tidak cukup
atau terjadi kesalahan pada stop valve. Alarm tersebut memerintahkan sistem
kontrol untuk mengecek stop valve dengan timer kontrol.

Gambar 3.5 Ladder untuk mengecek Posisi Bukaan Katub Stop valve[9]
Output timer kontrol pada Gambar 3.5 juga memerintahkan sistem
kontrol untuk mengecek hydrolic oil trip pressure. Apabila masih juga terjadi
kesalahan kemungkinan kesalahannya terjadi pada hydrolic oil trip pressure.

Gambar 3.6 Ladder untuk memastikan posisi Kesalahan Sistem[10]
Tabel 3.1 Data Code Logic Program Ladder Control Oil [11]
Initial

Variable Name

Description

Data Type

L20FGZ

Fuel gas trip valve command

BOOL

0

K63HGL_SENSR

Control Oil Pressure Switch Trouble

REAL

2

L63HG1L

Control Oil Pressure low (S1)

BOOL

0

L63HG2L

Control Oil Pressure low (S2)

BOOL

0

L63HG3L

Control Oil Pressure low (S3)

BOOL

0

L63HGL_ALM

ALARM

BOOL

0

BOOL

0

BOOL

0

L63HGL
L3GRV
K20FGZ

Control Oil Press Low Voting Trip
Logic
Speed Ratio Valve Command Enable
Control oil pressure low alarm time
delay

Value

15

[7], [8], [9], [10],[11] General Electric Mark VIe Logic, “Program Control_Oil”, 16 April
2012 Modified

3.4 Trouble Shooting Analisis
Didalam sebuah sistem sering ditemukan adanya trouble shooting yang
dapat mempengaruhi kinerja sebuah sistem itu sendiri oleh karena itu perlunya
kegiatan maintenance secara berkala tentunya disadari untuk mengurangi
kesalahan-kesalahan yang muncul seketika sebuah sistem tersebut sedang atau akan
bekerja.
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas
Kendala atau trouble yang sering dialami dalam sistem alir bahan bakar minyak
adalah :
1. Main fuel pump macet saat start sehingga memberikan command ke
katub bahan bakar semakin lama semakin menutup hingga 100% untuk
bisa menghasilkan flow
2. Minyak hydrolic kotor akibatnya filternya kotor, sehingga servonya pun
kemungkinan ikut kotor.
3. Seringnya sebuah pressure switch dikalibrasi untuk mendapatkan hasil
bacaan yang sesuai dengan data sheet atau standard maintenance yang
berlaku diperusahaan tersebut
4. Sensor Pick up atau sensor yang berada pada 14 combustion mengalami
kondisi yang abnormal dalam mengirim besarnya tekanan minyak ke
check valve
5. Check valve yang berada pada kondisi abnormal
6. Indikasi servo current yang lebih dari 2 mA
Kendala tersebut adalah kendala terbesar yang teknisi alami selama
overhoul. Meskipun overhoul banyak mengurangi tindakan-tindakan maintenance
atau dalam rangka langkah preventif yang dilakukan tentu saja hal tersebut dapat
mengurangi performa sistem yang bekerja diperusahaan tersebut.

3.4.2 Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :
1. Ganti dengan yang baru karena apabila hal ini dibiarkan akan menyebabkan
kegagalan dalam proses firing atau dapat menyebabkan kondisi minyak
Hunting dengan kondisi normal yang telah ditetapkan
2. Flushing minyak sampai kondisi minyaknya bersih dan kemudian filternya
diganti dengan yang baru
3. Membersihkan kondisi LVDT dan mengkalibrasinya ulang sesuai dengan
kondisi standard
4. Sensor pick up dapat dicek kembali komunikasi datanya dengan lokal
kontrol dilapangan apakah proses pengiriman sinyalnya bermasalah apabila
tidak dapat dilakukan pengecekkan dan pengkalibrasian ulang
5. Servo dan check valve dilakukan pengecekkan,pengkalibrasian dan
penggantian ulang apabila sering timbul kesalahan dalam alat instrumentasi
tersebut
6. Khusus untuk pressure indicator dan pressure switch praktikan mempunyai
solusi

yang

dapat

dipertimbangkan

perusahaan

agar

seringnya

pengkalibrasian ulang dapat dikurangi frekuensi pengecekkanya agar
kinerja alat juga dapat optimal

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari praktik kerja lapangan yang dilakukan praktikan, praktikan
belajar bagaimana sebuah perusahaan memaintain atau mengkoordinasi sebuah
SDM dan SDA juga fasilitas yang diperoleh dari pemerintah agar menghasilkan
suatu barang yaitu listrik yang berguna bagi seluruh rakyat indonesia. Selain itu
banyak sekali manfaat yang diperoleh praktikan dari belajar menjadi seorang
pekerja yang tertib akan peraturan yang berlaku diperusahaan hingga belajar
bagaimana

mempertanggung

jawabkan

setiap

kegiatan

termasuk

mempresentasikan hasil kerja lapangan praktikan dihadapan direksi dan karyawan
lain yang tentunya lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas dibanding
praktikan.
Manfaat lain juga yang praktikan peroleh antara lain :
1. Mempelajari Sistem Kontrol yang berbasis Programmable Logic Control
(PLC)
2. Mendapat kritik serta saran yang diberikan para mentor, pembimbing serta
engineering praktikan. Semuanya memberi masukan yang sangat
bermanfaat khususnya ilmu pada program studi teknik elektronika industri
yang sangat dekat kaitannya dengan sistem instrumentasi dan kontrol
didunia industri
3.4.2 Saran
Berikut adalah saran yang kami berikan untuk PT. PJB UPHB
khususnya bidang instrumentasi dan kontrol agar kedepannya menjadi suatu unit
pemeliharaan yang sangat baik dalam mengelola suatu sistem pembangkit :
1. Pada pressure indicator yang sering dilakukan pengkalibrasian ulang
pemasangan indicator berbentuk digital bukan analog dirasa sangat pas
untuk membantu kinerja dilapangan. Pressure Indicator digital berbasis

mikrokontroller adalah alat yang sesuai untuk mengurangi seringnya
pengkalibrasian ulang pada alat tersebut.
2. Pada pressure switch penambahan alat pendukung yang dapat mengurangi
pergeseran nilai tekanan saat pembacaan tekanan minyak pada level tersebut
dirasa sangat baik dipasang agar nilai standard pressure liquid tersebut
terjaga. Alat yang praktikan maksud adalah SSR atau solid state relay
dimana kontak langsung antara ground dengan beban tidak terjadi akibatnya
tidak terjadi nilai pergeseran beban dengan ground sistem tersebut.
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Lampiran 2
Gambaran Umum Perusahaan
PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) adalah anak perusahaan dari PT. PLN
(Persero), yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan
melaksanakan desentralisasi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan
pada

masyarakat

dan

mampu

berkembang

secara

mandiri

dengan

menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industry dan niaga
yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT), serta untuk
bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta. PT. PJB
melaksanakan kegiatan usaha antara lain :
1. Sebagai penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan
andal.
2. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
3. Pemeliharaan dan pengoperasian peralatan ketenagalistrikan.
4. Serta usaha-usaha lain yang beraitan dengan perseroan dalam rangka
memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.
PT. PJB berkantor pusat di Jalan Ketintang Baru 11 Surabaya, memiliki
pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang terbesar di Jawa Timur, Jawa Barat,
DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan dengan total kapasitas
6.526 MW dan asset kurang lebih Rp. 46 triliun. Seiring dengan dinamika dunia
usaha, berkembang tuntutan pasar serta kemajuan teknologi, PT. PJB sejak tahun
2002 telah menerapkan kaidah-kaidah internasional dalam mengelola perusahaan
dengan mengadopsi best practice perusahaan pembangkit kelas dunia.
PT. PJB selalu berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada
kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau
GCG). Berkat dukungan stakeholders dan shareholders , PT. PJB tumbuh dan
berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab
social perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian
lingkungan hidup.

Kini, PT. PJB berkembang dan menjalankan berbagai usaha yang terkait dengan
bidang pembangkitan yang antara lain : jasa Operation and Maintenance (O&M)
pembangkit, Engineering, Procurement and Construction (EPC), konsultan bidang
pembangkitan, pendidikan dan pelatihan tata kelola pembangkitan, pendidikan dan
pelatihan energi terbarukan, serta usaha lain yang dalam rangka memanfaatkan
secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan. PT. PJB mendirikan anak
perusahaan dibidang Operation and Maintenance, perusahaan di bidang EPC
pembangkit, serta melakukan joint venture company untuk mengembangkan
pembangkit baru ataupun menjalankan bisnis O&M pembangkit.
PT. Pembangkitan Jawa Bali sendiri memiliki beberapa unit pembangkitan
energy listrik yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Indonesia yaitu : UP
Gresik (2.219 MW), UP Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP
Muara Tawar (920 MW), UP Cirata (1.008 MW), dan UP Brantas (281 MW)
dengan didukung tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman, serta telah terstandarisasi
ISO 9001 dan OHSAS 18001, UPHB telah mampu melakukan berbagai kegiatan
pemeliharaan Overhaul, Rehabilitasi, Proyek, dan Modifikasi pada unit-unit
pembangkitan berbasis PLTU, PLTGU, dan PLTA.
LOKASI PERUSAHAAN
PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
(UPHB) berlokasi di Jalan Pluit Utara no.2A Muara Karang, Jakarta Utara 14450.

Sejarah Berdirinya PT. PJB UPHB
a) Tahun 1998 – PT. PJB membentuk Unit Bisnis Pemeliharaan (UBHAR)
yang terdiri dari Devisi Timur dan Devisi Barat. UHBAR bertugas
melakukan pemeliharaan pembangkitan internal PT. PJB. Setiap Devisi
membawahi Unit Pemeliharaan (UHAR) yang berada di setiap Unit
Pembangkit (UP).
b) Tahun 2001 – UBHAR Divisi Timur dan Divisi Barat dilikuidasi sehingga
UBHAR langsung membawahi UHAR yang berada di masing-masing UP.
Adapun ruang lingkup pekerjanya : Preventive Maintenance, Predictive
Maintenance, Collective Maintenance, Overhaul, maupun On Call
Maintenance.
c) Tahun 2006 – UBHAR secara resmi dibubarkan kemudian ditetapkan
pembentukan Unit Pelayanan Pemeliharaan, dengan berdasarkan SK
Direksi No.093.K/010/DIR/2006. Jenis pemeliharaan yang dikelola adalah
pemeliharaan

terencana

(meliputi

inspection/overhaul

dan

rehat/proyek/modification).
d) Tahun 2007 – Unit Pelayanan Pemeliharaan secara resmi dibubarkan
dengan dikeluarkannya SK Direksi No.039.K/010/DIR/2007. Kemudian
ditetapkan pembentukan Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
(UPHB) dengan SK Direksi No.046.K/010/DIR/2007 tanggal 18 April
2007. Ruang lingkup pemeliharaannya adalah pemeliharaan terencana
(meliputi inspection / overhaul dan rehat / proyek / modification).
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