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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh 

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan anugerahnya sehingga penulis dapat melaksanaka kerja praktek (KP) di 

perusahaan PT. PLN (Persero) WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) 

ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis, sebagai mana yang telah direncanakan.  

Kerja Praktek (KP) ini merupakan salah satu program Politeknik Negeri 

Bengkalis khususnya Jurusan Teknik Mesin, yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

dunia kerja serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam 

menunjang ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

Laporan ini diharapkan dapat menambah kreatifitas dan pengetahuan yang 

baik dan buruk bagi penulis maupun bagi pembaca laporan ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam melaksanakan kerja praktek (KP) sampai 

tersusunnya laporan ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Jhony Custer, ST., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Bapak Ibnu Hajar, ST., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin. 

3. Bapak Bambang Dwi Haripriadi, ST., M.T. selaku Kepala Prodi DIV-

Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan. 

4. Bapak Rahmat Fajrul, S.ST., M.T. selaku koordinator KP. 

5. Bapak Erwen Martianis ST., M.T. selaku pembimbing KP. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Mesin. 

7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis, baik 

secara moril maupun materil serta do’anya. 
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8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, yang selalu menyertai 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

Dan juga kepada pihak PT. PLN (Persero) ULPLTD Bagan Besar PLTD 

Bengkalis, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga 

kepada : 

1. Bapak Iwan Eka Putra selaku Manager ULPLTD Bagan Besar. 

2. Bapak Muhammad Muslim selaku Supervaisor Operasi. 

3. Bapak Suhardi selaku Supervaisor Pemeliharaan. 

4. Bapak Endang, Bapak Boody, Bapak Rahmad, dan Bapak Sabrani 

selaku Ketua Bagian Operator di perusahaan PT. PLN (Persero) 

WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) ULPLTD Bagan Besar 

PLTD Bengkalis. 

5. Beserta staf dan karyawan-karyawan di perusahaan PT. PLN (Persero) 

WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) ULPLTD Bagan Besar 

PLTD Bengkalis 

Laporan kerja praktek ini disusun sedemikian rupa dengan dasar ilmu 

perkuliahan dan juga berdasarkan pengamatan langsung di PT. PLN (Persero) 

WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) ULPLTD Bagan Besar PLTD 

Bengkalis, serta tanya jawab dengan staff serta karyawan PT. PLN (Persero) 

WRKR ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis. 

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek (KP) ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

sifatnya membangun guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang 

akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan 

waktunya penulis mengucapkan terima kasih. 

Bengkalis, 5 Januari 2021 

                                                              Penulis   

  

SISKA MAR DWI YANI 

             NIM.2204171154  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka kualitas 

tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi 

diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk lebih mengenal 

dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan 

kerja praktek. 

Mahasiswa Teknik Mesin Produksi & Perawatan (D-IV) dibawah naungan 

Jurusan Teknik Mesin, selain harus berkompetensi didunia kampus, mahasiswa/i 

juga harus berkompetensi didunia industri dan terhadap masyarakat. Sebagaimana 

dimaksud dalam Tri Dharma perguruan Tinggi yang ketiga yaitu, Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata 

yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan 

etika pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa/i untuk bermasyarakat. 

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

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

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 
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sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Sarjana (D-IV) Politeknik Negeri Bengkalis. 

Untuk tahun akademik 2020-2021 program studi yang melaksanakan Praktek 

kerja Lapangan tidak hanya jurusan Teknik Mesin (D-IV). Kerja Praktek yang 

dilakukan di PT. PLN (Persero) WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) 

ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis membahas tentang “Preventive 

Maintenance Pada Filter Mesin Diesel Caterpillar Type 3512B”. Dimana dalam 

hal ini membahas mengenai perawatan pada filter/saringan  itu sendiri.  

Pada kerja praktek ini, kami mengujungi dan mengambil data dari beberapa 

departemen yang ada di PT. PLN (Persero) WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan 

Riau) ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis. Departemen terkait tersebut 

merupakan  lokasi yang sangat vital di perusahaan ini. Dimana setiap departemen 

memiliki fungsi dan tugas masing, masing guna menunjang program kerja dan 

pelayanan di PT. PLN (Persero) WRKR (Wilayah Riau dan Kepulauan Riau) 

ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis. 

Diharapkan nantinya laporan dari kerja praktek kami ini dapat menjadi 

pembelajaran penting dan menambah ilmu pengetahuan kami mengenai hal yang 

dibahas dalam Kerja Praktek ini. Selain itu juga dapat berguna nantinya bagi 

teman sekalian sebagai penambah wawasan  dan bisa menjadi bahan referensi. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Penulisan Laporan kerja praktek diselenggarakan untuk tujuan-tujuan berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori/konsep 

ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah di pelajari di bangku 

kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 
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3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi/perusahaan.. 

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program studi 

terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan 

pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan baik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa 

dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai dengan program studi 

terkait). 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai 

dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP 

di dunia pekerjaanya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

 
1.4 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan kerja praktek 

ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, tujuan kerja praktek, manfaat 

kerja praktek, dan sistematika penulisan laporan. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisikan tentang sejarah perusahaan PLN, visi, misi & moto, 

struktur organisasi perusahaan & tenaga kerja, ruang lingkup 

perusahaan, makna logo PLN, tugas & wewenang serta PLTD 

bengkalis . 

 

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

Berisikan uraian pekerjaan selama kerja praktek di PT. PLN 

(Persero) WRKR ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis.  

 

BAB IV  PREVENTIVE MAINTENANCE PADA FILTER MESIN 

DIESEL CATERPILLAR TYPE 3512B  

 Berisikan uraian tentang pengertian filter, fungsi filter, jenis-jenis 

filter, perawatan filter pada mesin caterpillar type 3512B, proses 

perawatan filter (oli, minyak dan udara) pada mesin caterpillar 

type 3512B, cara mengganti oil filter/ saringan oil pada mesin 

caterpillar type 3512B, cara mengganti fuel filter /saringan minyak 

racor dan mesin pada mesin caterpillar type 3512B. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan 

perawatan mesin diesel caterpillar 3512B. 
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BAB II 

  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan PLN 

2.1.1  PT. PLN (persero) WRKR area dumai pusat listrik bagan besar 

 

Gambar 2.1. PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan Besar. 

Sumber : Dukumentasi pribadi 

 

Pusat listrik pertama yang berada di bengkalis pertama kali disebut dengan 

nama SENTRAL LISTRIK BENGKALIS yang diselenggarakan oleh S I D E C – 

LTD (Sumatra Industrial Development Corporation Limited) dan dibantu oleh 

R.SRIESETIO PRAWIROHARDJONO, yang beralamat di jalan hangtuah pada 

tahun 18 februari 1961 memiliki  4(empat) unit mesin pembangkit dengan merk 

KUBOTA yang masih-msing mesin hanya mampu menghasilkan daya generator 

sebesar 750 KVA  dan daya mampu perKW hanya 500 KW. 

Pada tahun 1998 SENTRAL LISTRIK BENGKALIS pindah lokasi di 

pangkalan batang yang di ambil alih oleh Negara bernama PT. PLN (Persero) 
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WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan Besar, yang mengoperasikan 4(empat) 

unit mesin pembangkit dengan 2(dua) merk KHD memiliki daya sebesar 1.520 

KVA dan 2(dua) merk YANMAR memiliki daya generator sebesar 750 KVA 

yang masing-masing mesin hanya mampu memberi daya perKW hanya 500 KW, 

karna kebutuhan listrik di bengkalis cukup besar maka dari itu PT.PLN (Persero) 

WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan Besar, menyewa mesin pembangkit dari 

perusahaan swasta agar daya listrik yang di harapkan terpenuhi. 

kebutuhan akannya listrik yang begitu besar pada tahun 2010 PT.PLN 

(persero) kembali menyewa unit pembangkit dengan bekerja sama dengan 

PT.MPM 4MW(Mega Power) sebanyak 4(empat) unit dan pada tahun 2014 

PT.MPM 4MW(Mega Power) menambah jumlah unit pembangkitnya sebanyak 3 

(tiga) unit, hingga sekarang jumlah unit dari PT.MPM 4MW(Mega Power) 

berjumlah 7(tujuh) unit mesin pembangkit dengan merk KOMATSU yang 

memiliki daya generator sebesar 1000 KVA dan daya mampu per KW hanya 500 

KW. 

Pada tahun 2017  tepatnya di bulan November PT. PLN (Persero) WRKR 

Area Dumai Pusat Listrik Bagan Besar yang berada di bengkalis kembali 

menyewa mesin pembangkit sebanyak 15(lima belas) unit mesin pembangkit 

dengan merk CATERPILLAR type 3512B yang memiliki daya generator sebesar 

1.250 KVA dan daya mampu perKW sebesar 1000 KW sebagai investasi jangka 

panjang PT.PLN karna semakin meningkatnya kebutuhan listrik  di bengkalis dari 

tahun ketahun hingga pada tahun 2018 PLN sudah bisa menghasilkan daya 

sebesar 20 Mega. 

Dengan jumlah mesin yang ada sekarang ini PT.PLN sudah mampu 

menghasikan daya sebesar 21 mega demi memenuhi kebutuhan listrik sepulau 

bengkalis, akan tetapi dengan banyak nya ganguan teknis baik itu dari mesin 

maupun jaringan PT.PLN tidak mengopersikan seluruh mesin yang ada di 

karenakan untuk menjaga kondisi mesin agar tetap stabil dan bisa bertahan lama. 
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2.1.2  Sejarah listrik masuk keindonesia 

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa 

perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan 

umum mulai pada saat Perusahaan Swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula 

bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik. 

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda Kepada Jepang dalam Perang 

Dunia II maka indonesia dikuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan 

listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang 

ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan 

buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas 

yang dikuasai jepang pada bulan september 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan menigkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desemer 1958 tentang 

Nasionlisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah  No. 18 Tahun 

1958 tentang Nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan  

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati  

untuk  pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung badan 

pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penempatan secara resmi 

tahun.1945 sebagai harilistrik berdasarkan keputusan mentri pekerjaan umum dan 

tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan mentri 

pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 

1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung dengan hari kebangkitan pekerjaan 

umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember. 

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

keputusan mentri pertambangan dan Energy No. 134/43.PE/1992 pada tanggal 31 
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Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-

pembagian kurun waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu : 

1. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan Kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan 

Swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha Kelistrikan untuk umum 

yang dinilai menguntungkan, maka bermuncullah perusahaan-perusahaan listrik 

Swasta milik Belanda seperti : 

a. NV ANIFM 

b. NV GRBRO 

c. NV OGRML 

2. Periode Tahun 1943-1945 

Pada Waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik Swasta 

tersebut di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan di kelola menurut situasi 

suatu kondisi suatu daaerah-daerah tertentu seperti perusahaan Listrik Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

3. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan Listrik Dan Gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan 

Presiden RI. No. 1/Sd/. 1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan Listrik 

dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. 

Pada masa Agresi Belanda ke-1, perusahaan-perusahaan Listrik yang di 

bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya 

semula. 

Pada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar kantor-

kantor Jawatan Listrik dan gas direbut oleh pemerintah Colonial Belanda, kecuali 

daerah Aceh. 

Tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik dan gas milik 

pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan Listrik Swasta di serahkan 

kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi  Meja Bundar (KMB). 
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Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi 

perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan Listrik milik Swasta 

tersebut diambil dan di gabungkan ke Jabatan tenaga. Di ubah menjadi 

Perusahaan Listrik Negara melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 September 1959 setelah Dewan Direktur 

Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan 

Negara” dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67Tahun 

1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-

PLN), yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada didalam 

satu wadah organisasi. 

4. Periode Tahun 1967-1985 

Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan 

(LMK) dialihkan ke Departemen PUTL No. 6/PRT/1970. Tahun 1972, PLN 

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No. 18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah di bidang Kelistrikan 

Kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan 

perencanaan umum di bidang Kelistrikan Nasional di samping tugas-tugas 

sebagian perusahaan. 

Mengingat Kebikjaksanaan Energy perlu untuk ditetapkan secara 

Nasional, maka Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan 

dan Energy, dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke 

Departemen di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral 

Ketenagaan (1981). 

Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Ketenagaan diubah menjadi 

Ditjen Listrik Energy Baru (LEB). Perubahaan nama iniuntuk memperjelas tugas 

dan fungsinya yaitu : 

a. Pembinaan Program Kelistrikan 

b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan 



 

10 

c. Pengembangan Energy Baru 

Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang semula di pikul oleh 

PLN (secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat 

lebih memuaskan fungsinya sebagai Perusahaan. 

5. Periode Tahun 1985 sampai sekarang 

Mengingat Tenaga Listrik sangat penting bagi peningkatan Kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong Peningkatan 

ekonomi masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan tanaga 

listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga-

tenaga Listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang 

baik,Kemudian dalam rangka peningkatan Pembangunan yang berkesinambungan 

diperlukan upaya-upaya. 

 

 

2.2  Visi, Misi, Dan Motto PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Pusat 

Listrik Bagan Besar 

2.2.1   Visi  

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpecaya dengan bertumpu pada potensi. 

2.2.2  Misi 

  Misi PT.PLN(Persero) adalah : 

a. Menjalankan bisnis Kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasasn lingkungan 

sehingga masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

2.2.3   Motto 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik dengan adanya listrik masyarakat 

umum lebih mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. 
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2.3  Struktur Organisasi Dan Tenaga Kerja 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah 

gambaran diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan 

kedudukan atau jabatan masing-masing yang disusun berbentuk seperti bagan. 

Pembagian tugas bertujuan agar kegiatan perusahaan dapat terkoordinasi 

ke satu arah sesuai dengan tanggung jawab, juga mempermudah pelaksanaannya 

sehingga tujuan perusahaan mudah tercapai. 

Pembentukan struktur organisasi atau instansi adalah dengan 

memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. 

Kelancaran tugas pekerjaan dan mengisi formasi jabatan pada unit pelayanan 

pelanggan, perlu dipandang kembali tugas dan jabatan juga kedudukan pegawai 

dan karyawan dilingkungan perusahaan. 

Berikut jabatan dan kedudukan pegawai di PT.PLN (Persero): 

1. IWAN EKA PUTRA 

Menjabat sebagai MANAGER di PT.PLN(persero) yang bertugas 

mengkoordinasi supervaisor bagian operasi dan supervaisor bagian 

pemeliharaan. 

2. MUHAMMAD MUSLIM 

Menjabat sebagai SUPERVAISOR OPERASI di PT.PLN(Persero) yang 

bertugas mengatur dan mengontrol karyawan bagian operator. 

3. SUWARDI 

Menjabat sebagai SUPERVAISOR PEMELIHARAN di PT.PLN(Persero) 

yang bertugas mengatur dan mengontrol mekanik permesinan. 

4. EKA WAHYUDI SAPUTRA 

Menjabat sebagai PJ.K3 dan KAM di PT.PLN(persero) yang bertugas 

memastikan kelengkapan fasilitas K3 dan alat pendukung keselamatan 

lainya. 
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5. YOFRIZA KURNIAWAN 

Menjabat sebagai PJ.LINGKUNGAN di PT.PLN(Persero) yang 

bertanggung jawab masalah lingkungan baik itu di lingkungan kerja 

maupun di lingkungan masyarakat. 

6. ERWIN SUPRIADI 

Menjabat sebagai SUPERVISOR ADMINISTRASI di ULPLTD bagan 

besar yang mengatur kegiatan administrasi di pltd seperti penerimaan dan 

pemakaian minyak, penggunaan barang dan aset pln, serta lain-lain. 
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                  STRUKTUR ORGANISASI 

PT.PLN (PERSERO) RAYON BENGKALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER 
IWAN EKA PUTRA 

SPV. PEMELIHARAAN 
SUWARDI 

JE. 
PEMELIHARAAN 

MIKAIL ANANDA 
SAPUTRA 

TIM HAR 

SPV. OPERASI 
M. MUSLIM 

JE CONTROL ROOM 
IZDHIHAR TSURAYYA 

AO. CONTROL ROOM 
JANAWAR 

JO. CONTROL ROOM 
OZY DWI CAHYA 

JO. MESIN 
REY ZEFANYA 

Operator 

SPV. ADMINISTRASI 
ERWIN SUPRIADI 

PJ K3 DAN KAM 
EKA WAHYUDI 

PJ Lingkungan 
YOFRIZA KURNIAWAN 
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2.4  Ruang Lingkup Perusahaan 

PT.PLN (Persero) wilayah riau area dumai rayon bengkalis PLTD 

bengkalis merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa listrik 

kepada konsumen dipulau bengkalis dan kecamatan bukit batu. 

Dengan mensuplai tegangan 380/220 volt untuk pelanggan, untuk dipulai 

bengkalis unit pembangkit listrik terletak didesa pangkalan batang, dijalan 

nelayan, dan gardu hubung terletak dijalan hangtuah bengkalis, sedangkan kantor 

PT.PLN (Persero) wilayah riau area dumai rayon bengkalis berada dijalan antara 

bengkalis. 

Usaha yang dijalankan PT.PLN (Persero) wilayah riau area dumai rayon 

bengkalisadalah sebagai berikut: 

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: 

Pembangkit tenaga lstrik. 

a. Penyaluran tenaga listrik. 

b. Distribusi tenaga listrik. 

c. Perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. 

d. Pengembangan penyediaan tenaga listrik. 

e. Penjualan tenaga listrik. 

2. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: 

a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi 

lainnya untuk tenaga listrik. 

b. Jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkit, penyaluran 

distribusi dan retail tenaga listrik. 

c. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya dibidang ketenaga listrikan 

dibidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi 

terkait dengan tenaga listrik. 

d. Usaha jasa ketenaga listrikan. 
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2.5  Makna Logo PLN (Persero) 

 

 

Gambar 2.2 Logo PT. PLN (Persero) 

a. Bidang Persegi Panjang Vertikal 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, 

melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau 

organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk 

menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik 

mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga 

melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan 

yang berkarya di perusahaan ini. 

b. Petir atau Kilat 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai 

produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun 

mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam 

memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah 

melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 

Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan 

perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan 

jaman. 

c. Tiga Gelombang 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang 

usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan 
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distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN 

(Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi 

warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti 

halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping 

itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan 

perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 

 

 

2.6 Tugas dan Wewenang 

Manejer 

Tugas Pokok Dan Wewenang 

1. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja 

untuk mencapai kinerja unit. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan pedoman keselamatan ketenagalistrikan (K2) 

dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja. 

3. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk 

mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik. 

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata usaha langganan 

(TUL). 

5. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan. 

6. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan 

jaringan distribusi. 

7. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan 

jaringan distribusi. 

8. Melakukan pengendalian komunikasi dan hubungan kerja internal dan 

eksternal dengan stakeholder perusahaan. 

9. Membuat keputsan teknis. 

10. Menandatangani Surat Keluar, SPJBTL, SPK, Surat perjanjian kontrak 

sesuai kewenangannya. 
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Supervisor Operasi 

Tugas Pokok Dan Wewenang 

1. Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi. 

2. Memelihara jaringan distribusi. 

3. Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas 

pelayanan teknik. 

4. Memantau dan mengevaluasi susut distribusi upaya penurunannya. 

5. Mengelola aset jaringan konstruksi distribusi. 

6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan. 

7. Memastikan penyusutan RAB dan SPK pekerjaan distribusi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

8. Melaporkan pencapaian kinerja pengusahaan Area dan Rayon 

 

Supervisor Pemeliharaan 

Tugas Pokok dan Wewenang 

1. Menyusun rencana pengembangan sistem transaksi tenaga listrik untuk 

mendukung kebutuhan transaksi yang sesuai dengan demand 

(Pertumbuhan Beban). 

2. Mengelola sistem dan proses transaksi tenaga listrik Power Puchase 

Agreement (PPA) Power Sale Agreement (PSA) dan Transfer sale 

Agreement (TSA) bersama para pihak untuk pedoman transaksi secara 

transparan dan akuntabel sesuai kontrak. 

3. Melakukan supervisi pemeriksaan dan pemeliharaan meter alat ukur 

peralatan uji kalibrasi dan peralatan khusus pada Transmisi dan Gardu 

Induk. 

4. Mengavaluasi aturan-aturan transaksi dalam Bidding Rules, Market Rules, 

Grid Code,  dan aturan lainnya untuk mendukung penerapan proses 

transaksi berdasarkan regulasi dan aturan yang adil, transparan dan 

akuntabel. 

5. Membuat laporan transaksi tenaga listrik dan neraca energi serta laporan 

sesuai bidangnya untuk mendukung laporan kinerja bidang dan coporate. 
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6. Mengolah data perusahaan untuk laporan AP2B dan bahan 

evaluasi/analisa untuk mendukung laporan kinerja unit. 

7. Verifikasi hasil baca meter transaksi. 

 

2.7 PLTD Bengkalis 

 Aset yang dimiliki PT. PLN (Persero) ULPLTD Bagan Besar PLTD 

Bengkalis Sejak berdiri dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Yanmar  

 

Gambar 2.3 Mesin Yanmar 

Sumber : Foto dokumentasi pribadi 

 

 Tabel 2.1 Spesifikasi Mesin Pembangkit KUBOTA DIESEL 

No Mesin Type No.Seri Tahun 
Daya 

Terpasang 

Daya 

Mampu 

Putaran 

Mesin 
Keterangan 

1 
Yanmar 

Unit 1 
  1982 600 kW 300 kW 750 rpm Beroperasi 

2 
Yanmar 

Unit 2 
  1982 600 kW 300 kW 750 rpm Beroperasi 
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2. B & W HOLEBY DIESEL (BWSC) 

 

 Gambar 2.4 Mesin Pembangkit B & W Holeby Diesel (BWSC) 

Sumber : Foto dokumentasi pribadi 

Tabel 2.2 Spesifikasi Mesin Pembangkit B & W HOLEBY DIESEL (BWSC) 

No Mesin Type No.Seri Tahun 
Daya 

Terpasang 

Daya 

Mampu 

Putaran 

Mesin 

Keterangan 

1 
BWSC 

Unit 1 
6S28LS 11885 1982 1000 kW 600 kW 750 rpm 

Tidak 

Beroperasi 

 

 

3. KHD 

 

 Gambar 2.5 Mesin Pembangkit KHD 

Sumber : Foto dokumentasi pribadi 
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Tabel 2.3 Spesifikasi Mesin Pembangkit KHD 

No Mesin Type No. Seri Tahun 
Daya 

Terpasang 

Daya 

Mampu 

Putaran 

Mesin 
Keterangan 

1 
KHD 

Unit 1 
BV8M628 62808010159 1994 1200 KW 650KW 750 rpm STANDBY 

2 
KHD 

Unit 2 
BV8M628 62808010148 1994 1200 KW 650KW 750 rpm STANDBY 

 

 

4. CATERPILLAR 

 

Gambar 2.6 Mesin pembangkit CATERPILLAR 

Sumber : Foto dokumentasi pribadi 

Tabel 2.4 Spesifikasi Mesin Pembangkit CATERPILLAR 

No Mesin Type No. Seri Tahun 
Daya 

Terpasang 

Daya 

Mampu 

Putaran 

Mesin 
Keterangan 

1 
CAT 

Unit 1 

3512 

B 
LY800122 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

2 
CAT 

Unit 2 

3512 

B 
LY800123 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

3 
CAT 

Unit 3 

3512 

B 
LY800119 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

4 
CAT 

Unit 4 

3512 

B 
LY800135 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 
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5 
CAT 

Unit 5 

3512 

B 
LY800134 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

6 
CAT 

Unit 6 

3512 

B 
LY800129 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

7 
CAT 

Unit 7 

3512 

B 
LY800125 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

8 
CAT 

Unit 8 

3512 

B 
LY800124 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

9 
CAT 

Unit 9 

3512 

B 
LY800133 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

10 
CAT 

Unit 10 

3512 

B 
LY800128 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

11 
CAT 

Unit 11 

3512 

B 
LY800136 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

12 
CAT 

Unit 12 

3512 

B 
LY800120 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

13 
CAT 

Unit 13 

3512 

B 
LY800132 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

14 
CAT 

Unit 14 

3512 

B 
LY800126 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

15 
CAT 

Unit 15 

3512 

B 
LY800127 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

16 
CAT 

Unit 16 

3512 

B 
LY800218 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 

17 
CAT 

Unit 17 

3512 

B 
LY800218 2017 1000 KW 1000 KW 1500 rpm Beroperasi 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1    Spesifikasi Kegiatan yang Di Laksanakan 

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN (Persero) WRKR 

(Wilayah Riau Kepulauan Riau) ULPLTD Bagan Besar PLTD Bengkalis, penulis 

di tempatkan di bagian pembangkit (PLTD) dibengkalis, dari tanggal 02 

November 2020 sampai dengan 02 Januari 2021. 

Selama kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian pembangkit (PLTD) 

Bengkalis, dimana kegiatannya yaitu : Memonitoring beban mesin (mencatat 

Kwh/jam), pemeliharaan mesin (membersihkan mesin pembangkit dan area 

mesin), dan mengoprasikan mesin pembangkit. 

 

3.2 Kegiatan Harian Selama Kerja Praktek (KP) 

Tabel 3.1. Kegiatan Harian Minggu Pertama 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 02 November 2020 
Pengenalan lingkungan kerja. Dan Observasi 

mesin CATERPILLAR 

2 Selasa, 03 November 2020 

Monitoring pelaksanaan kegiatan perawatan 

pada mesin CATERPILLAR. Dan perawatan 

pada mesin CATERPILLAR  

3 Rabu, 04 November 2020 

Monitoring beban  mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). Dan membersihkan lingkungan 

kerja. 

4 Kamis, 05 November 2020 

Servis Ganti Oli, ganti filter oli dan 

membersihkan  filter udara pada mesin  

CATERPILLAR UNIT 08 SN : LY800124  

5 Jum’at, 06 November 2020 

Monitoring beban  mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). Dan perawatan pada mesin 

CATERPILLAR 

6 Sabtu, 07 November 2020 Off 

7 Minggu,  08 November 2020 Off 
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 Tabel 3.2. Kegiatan Harian Selama Minggu Ke-Dua 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 09 November 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, perawatan 

mesin CATERPILLAR dan Monitoring beban 

mesin setiap satu jam (Kwh/jam). 

2 Selasa, 10 November 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli, dan 

membersihkan filter udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 7 SN: LY800125 

Monitoring beban  mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

3 Rabu, 11 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli Pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 2 SN: LY800123 

Monitoring beban  mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

4 Kamis, 12 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 3 SN: LY800119 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

5 Jumat, 13 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 4 SN : LY800135 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

6 Sabtu,  14 November 2020 Off 

7 Minggu, 15 November 2020 Off 

 Tabel 3.3. Kegiatan Harian Minggu Ke-Tiga 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 16  November 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, monitoring 

jumlah air betri dan Monitoring beban mesin 

setiap satu jam (Kwh/jam). 

2 Selasa, 17 November 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli, ganti racor, ganti 

filter BBM dan cuci Raditor, Pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 05 SN: LY800134 

3 Rabu, 18 November 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli, dan cuci Raditor, 

Pada mesin CATERPILLAR UNIT 03 SN: 

LY800119 

4 Kamis, 19 November 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli, ganti racor, ganti 

filter BBM dan cuci Raditor, Pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 04 SN: LY800135 

5 Jumat, 20 November 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli, dan cuci Raditor, 

Pada mesin CATERPILLAR UNIT 02 SN: 

LY800123 dan Monitoring beban mesin setiap 

satu jam (Kwh/jam). 

6 Sabtu, 21 November 2020 Off 

7 Minggu, 22 November 2020 Off 
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Tabel 3.4. Kegiatan Harian Minggu Ke-Empat 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 23 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli, pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 07 SN : LY800125, 

perawatan mesin CATERPILLAR dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

2 Selasa, 24 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli, pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 01 SN : LY800122 dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

3 Rabu, 25 November 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

4 Kamis, 26 November 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli, pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 05 SN : LY800134, 

perawatan mesin CATERPILLAR dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

5 Jumat, 27 November 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, perawatan 

mesin CATERPILLAR UNIT  01,02,09 & 10 

dan Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

6 Sabtu, 28 November 2020 Off 

7 Minggu, 29 November 2020 Off 

Tabel 3.5. Kegiatan harian minggu ke-lima 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 30 November 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, perawatan 

mesin CATERPILLAR dan Monitoring beban 

mesin setiap satu jam (Kwh/jam). 

2 Selasa, 01 Desember 2020 

Servis ganti oli dan ganti filter oli Pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 12 SN: LY800 

Monitoring beban  mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam). 

3 Rabu, 02 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, Monitoring 

jumlah air betri dan Monitoring beban mesin 

setiap satu jam (Kwh/jam). 

4 Kamis, 03 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

5 Jumat, 04 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

6 Sabtu, 05 Desember 2020 Off 

7 Minggu, 06  Desember 2020 Off 
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 Tabel 3.6. Kegiatan Harian Minggu Ke-Enam 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 07 Desember 2020 

Perawatan mesin CATERPILLAR UNIT 04 

SN: LY 800135 dan Monitoring beban mesin 

setiap satu jam (Kwh/jam), pengecekan oli dan 

pengecekan jumlah air betri 

2 Selasa, 08 Desember 2020 

Servis ganti oli + ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara di mesin 

CATERPILLAR UNIT 09 SN : LY800133, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

3 Rabu, 09 Desember 2020 
Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) dan membersihkan lingkungan kerja  

4 Kamis, 10 Desember 2020 

Servis ganti oli + ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara di mesin 

CATERPILLAR UNIT 08 SN : LY800124, 

pengecekan jumlah air betri dan perawatan 

mesin CATERPILLAR. 

5 Jumat, 11 Desember 2020 

Servis ganti oli + ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara di mesin 

CATERPILLAR UNIT 10 SN : LY800128 dan 

perawatan mesin CATERPILLAR. 

6 Sabtu, 12 Desember 2020 Off 

7 Minggu, 13 Desember 2020 Off 

 Tabel 3.7. Kegi Harian Minggu Ke-Tujuh 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 14 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 01 SN : LY800122, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

2 Selasa, 15 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 05 SN : LY800134, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

3 Rabu, 16 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 06 SN : LY800129, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

4 Kamis, 17 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 07 SN: LY800125, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

5 Jumat, 18 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja, Monitoring 

beban mesin setiap satu jam (Kwh/jam) dan 

pengecekan air betri. 

6 Sabtu, 19 Desember 2020 Off 

7 Minggu, 20 Desember 2020 Off 
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 Tabel 3.8. Kegiatan Harian Minggu Ke-Delapan 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 21 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 02 SN : LY800123, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

2 Selasa, 22 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 10 SN : LY800128, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR, dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

3 Rabu, 23 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 04 SN : LY800135, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

4 Kamis, 24 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 03 SN : LY800119, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR, dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

5 Jumat, 25 Desember 2020 

Servis ganti oli, ganti filter oli dan 

membersihkan saringan udara pada mesin 

CATERPILLAR UNIT 09 SN : LY800133, dan 

perawatan mesin CATERPILLAR 

6 Sabtu, 26 Desember 2020 Off 

7 Minggu, 27 Desember 2020 Off 

Tabel 3.8. Kegiatan Harian Minggu Ke-Sembilan 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN HARIAN 

1 Senin, 28 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

2 Selasa, 29 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

3 Rabu, 30 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

4 Kamis, 31 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

5 Jumat, 30 Desember 2020 

Membersihkan lingkungan kerja dan 

Monitoring beban mesin setiap satu jam 

(Kwh/jam) 

6 Sabtu, 31 Desember 2020 Off 
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3.3 Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan 

1. Radio seluler (Handy Talk) 

      Radio seluler merupakan salah satu bentuk dari pancaran gelombang radio 

yang juga bisa menjadi suatu bentuk komunikasi dua arah antar pengguna dengan 

menggunakan gelombang radio sebagai penghantarnya. Radio seluler digunakan 

secara luas dan umum dalam bidang komunikasi mobile, seperti modem nirkabel, 

dan telepon genggam. 

  

Gambar 3.1 Radio seluler (Hand Talk) 

           Sumber : Foto Dokumentasi pribadi 

2. Daily Activity Record Genset (Recording Per 1 Hours) 

 Daily Activity Record Genset (Recording Per 1 Hours) adalah lembaran 

kegiatan pencatatan untuk memonitoring mengenai keadaan mesin yang sedang 

beroperasi, seperti : keadaan genset, Exhaust Temperatur, temperatur oli, tekanan, 

beban dan lain sebagainya. 

 

           

Gambar 3.2 Daily Activity Record Genset (Recording Per 1 Hours) 

Sumber : Foto Dokumentasi pribadi 
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3. Komputer 

Komputer adalat alat perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau 

data. Komputer mampu menyimpan mengambil dan mengolah data. Didalam 

perusahaan komputer dipakai sebagai perangkat untuk mengolah data hasil Daily 

Activity Record Genset dan Monitoring beban. 

 

Gambar 3.3 Komputer 

Sumber : Foto Dokumentasi pribadi 

 

3.4 Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri adalah suatu alat kelengkapan yang wajib digunakan 

saat bekerja yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang sesuai 

bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang 

lain disekelilingnya. Adapun alat pelindung diri (APD) yang digunakan adalah: 

1. Pelindung Kepala (Safety Helmet) 

Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala 

secara langsung. Pelindung kepala yang digunakan pada PT. PLN (Persero) 

WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan Besar dapat dilihat pada Gambar 3.4 

dibawah ini. 
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Gambar 3.4 Helmet 

Sumber : foto Dokumentasi pribadi 

2. Penutup Telinga (Ear Plug) 

Penutup telinga adalah alat untuk melindungi telinga dari kebisingan 

ditempat kerja, seperti suara-suara mesin dan lainya. Penutup telinga yang 

digunakan pada PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan 

Besar pada Gambar 3.5 dibawah ini. 

 

Gambar 3.5 Penutup Telinga (Ear Plug) 

Sumber : foto Dokumentasi pribadi 

3. Sepatu Pelindung (Safety Shoes) 

Sepatu ini seperti sepatu biasa, tapi bahan dari sepatu ini terbuat dari kulit 

dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah 

kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau benda 

berat, benda panas, cairan kimia dan lain sebagainya. Salah satu sepatu pelindung 
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yang digunakan pada PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Pusat Listrik Bagan 

Besar dapat dilihat pada Gambar 3.6 dibawah ini. 

 

Gambar 3.6 Sepatu Pelindung (safety shoes) 

Sumber : foto Dokumentas pribadii 

4. Masker (Respirator) 

Masker adalah sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat 

dengan kualitas udara buruk misalkan debu, beracun, dsb. Adapun bentuk masker 

dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini. 

 

Gambar 3.7 Masker (Respirator) 

Sumber : foto Dokumentasi pribadi 

 

3.5 Data-Data Yang Di Perlukan 

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

a. Data sejarah singkat perusahaan. 

b. Data struktur organisasi perusahaan. 

c. Data kegiatan harian selama kerja praktek. 
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Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan setiap teknisi yang sedang praktek. 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada diruang lingkup industri. 

 

 

3.6 Kendala Yang Di Hadapi Penulis 

Kendala yang dihadapi penulis dalam kerja praktek ini adalah : 

1. Sulit untuk memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan pembimbing 

jika tidak terlibat langsung dilapangan. 

2. Sulit berkomunikasi untuk menanyakan suatu permasalahan jika berada 

diarea lapangan kerja. 

3. Keterbatasan pengetahuan penulis tentang dunia Industri. 
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 BAB IV 

PREVENTIVE MAINTENANCE PADA FILTER  

MESIN DIESEL CATERPILLAR TYPE 3512B 

4.1 Maintenance 

Maintenance adalah suatu kegiatan untuk merawat atau memelihara dan 

menjaga Mesin/peralatan dalam kondisi yang terbaik supaya dapat digunakan 

untuk melakukan produksi sesuai dengan perencanaan. Kegiatan yang diperlukan 

untuk mempertahankan (retaining) dan mengembalikan (restoring) mesin ataupun 

peralatan kerja ke kondisi yang terbaik sehingga dapat melakukan produksi 

dengan optimal. 

Pemeliharaan merupakan system yang terdiri dari beberapa elemen berupa 

fasilitas (machine), penggantian komponen atau sparepart (material), biaya 

pemeliharaan (money), perencanaan kegiatan pemeliharaan (method) dan 

eksekutor pemeliharaan (man) 

Adapun jenis – jenis Maintenance berikut : 

1. Breakdown Maintenance (Perawatan saat terjadi Kerusakan) 

Breakdown Maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah 

terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga Mesin tersebut tidak 

dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam 

kondisi mendadak. Breakdown Maintenance ini harus dihindari karena akan 

terjadi kerugian akibat berhentinya Mesin produksi yang menyebabkan tidak 

tercapai Kualitas ataupun Output Produksi. 

2. Planned Maintenance (Perawatan yang Terencana) 

Preventive Maintenance atau kadang disebut juga Preventative Maintenance 

adalah jenis Maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

pada mesin selama operasi berlangsung. Contoh Preventive maintenance adalah 
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melakukan penjadwalan untuk pengecekan (inspection) dan pembersihan 

(cleaning) atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala.  

Preventive Maintenace terdiri dua jenis, yakni : 

 Periodic Maintenance (Perawatan Berkala) 

Periodic Maintenance ini diantaranya adalah perawatan berkala yang 

terjadwal dalam melakukan pembersihan mesin, Inspeksi mesin, 

meminyaki mesin dan juga pergantian suku cadang yang terjadwal untuk 

mencegah terjadi kerusakan mesin secara mendadak yang dapat 

menganggu kelancaran produksi. Periodic Maintenance biasanya 

dilakukan dalam harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. 

 Predictive Maintenance (Perawatan Prediktif) 

Predictive Maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Predictive 

Maintenance ini akan memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan 

pada komponen tertentu pada mesin dengan cara melakukan analisa trend 

perilaku mesin/peralatan kerja. Berbeda dengan Periodic maintenance 

yang dilakukan berdasarkan waktu (Time Based), Predictive 

Maintenance lebih menitikberatkan pada Kondisi Mesin (Condition 

Based). 

3. Corrective Maintenance (Perawatan Korektif)  

Corrective Maintenance adalah Perawatan yang dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga 

Mesin atau peralatan Produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective 

Maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang 

beroperasi secara abnormal (Mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal). 

 

 

4.2 Pengertian Filter (Saringan) 

Filter adalah penyaring untuk memisahkan partikel padat dari suatu cairan 

atau gas. Filter semacam ini digunakan dalam alat seperti pesawat, AC, cerobong 
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dapur, motor bakar bensin maupun solar, alat pengedaran udara, sistem pemurnian 

air, dn pengendali pencemaran udara.  

Jenis filter berdasarkan sifat penggunaannya (gas, cair, dan magnetik) yaitu: 

1. Filter gas 

 Merupakan penyaring udara atau pengumpul debu yang umumnya berupa 

perangkap partikel padat dalam bahan berpori seperti serat kaca, kain tenun, kertas, 

laken, kasa logam, atau wol mineral. Bergantung pada jenis dan penggunaannya, 

filter itu dapat dibersihkan atau diganti baru. Juga dikenal filter kental berupa 

serutan logam yang dilumuri dengan minyak kental atau air.  

2. Filter cairan 

Merupakan salah satu filter paling sederhana adalah penyaring minyak 

pelumas yang digunakan dalam mesin mobil. Semua atau sebagian minyak 

pelumas dipompa secara dilanjutkan lewat bahan penyaring kertas atau kain yang 

akan menahan kotoran, lumpur minyak, dan partikel lain. Filter bensin atau solar 

berupa penyaring logam berpori-pori yang harus dilewati bensin atau solar 

sebelum masuk kedalam ruang bakar.  

3. Filter magnetik 

Merupakan filter yang digunakan untuk memisahkan partikel besi dan baja 

dari dalam cairan pendingin atau pelumas. Filter ini berupa penapis (screen) yang 

dimagnetkan dan dapat dibersihkan dengan magnet dulu. 

 

 

 

4.3   Fungsi Filter (Saringan) 

Fungsi filter (saringan) sebagai penyaring kotoran yang terkandung, untuk 

menghindari penyumbatan, dan sebagai alat penurun kecepatan aliran kebagian 

ruangan pada mesin. Terdapat 2 hal yang sangat menetukan pada sistem kerja 

mesin diesel, yaitu: bahan bakar dan udara. Dari bahan bakar dan udara tersebut, 

masing – masing dilengkapi oleh filter yang bertujuan untuk memastikan asupan 

bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin diesel dalam keadaan bersih dari 

kotoran. 
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4.4 Jenis-Jenis Filter (Saringan) 

Adapun jenis-jenis saringan pada mesin caterpillar type 3512B yaitu sebagai 

berikut : 

1.   Oil Filter (Saringan Oli) 

Filter oli adalah alat atau komponen pada kendaraan bermotor yang 

berfungsi untuk menyaring kotoran berupa campuran debu dan kotoran lain yang 

masuk ke dalam mobil dan bercampur menjadi carbon, endapan lumpur, dan 

kotoran lainnya. Dalam proses pelumasan mesin filter oli sangat berperan penting. 

Karena sebelum bagian mesin seperti mekanisme katup, poros engkol dan lain 

sebagainya dilumasi oleh oli, oli haruslah dalam keadaan bersih dari kotoran yang 

mengganggu. Dengan begitu komponen pada mesin tidak cepat aus dan akan 

bertahan lebih lama. 

Pada sistem oli juga terdapat relief valve. Apabila elemen pada filter oli 

tesumbat oleh kotoran-kotoran yang mengganggu, maka menyebabkan perbedaan 

tekanan masuk dan keluar.  Dan jika tekanan tersebut melebihi batas tekanan yang 

ditetapkan (1kg/cm2, 14 psi, 98 KPa), maka katup baypass akan terbuka dan 

mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Dengan begitu akan 

mengurangi resiko kerusakan fatal pada mesin. 

2. Fuel Filter (Saringan Minyak) 

Filter bahan bakar atau yang memiliki nama lain Fuel filter ini merupakan 

salah satu komponen penting yang berhubungan dengan sistem bahan bakar. 

Filter bahan bakar berguna untuk menyaring kotoran yang terdapat pada bahan 

bakar, sehingga kotoran tidak ikut masuk pada ruang bakar. Filter bahan bakar 

menyaring bahan bakar yang turun dari tangki bahan bakar kemudian diteruskan 

ke pompa bahan bakar/ Injection Pump. 

Filter bahan bakar pada mesin diesel terdiri dari : Bagian badan Filter bahan 

bakar ( gelas dan tutup fuel filter ) dan Bagian isi Filter bahan bakar ( Element 

Fuel Filter ). Bagian isi dari filter bahan bakar ( Element fuel filter ) inilah yang 

menjadi bagian paling vital pada filter bahan bakar, Element itulah yang 

menyaring kotoran pada bahan bakar sebelum masuk pada pompa bahan bakar/ 

http://www.zahraautopart.com/produk/27-filter-oli-xenia-avanza-original
http://www.zahraautopart.com/produk/27-filter-oli-xenia-avanza-original
http://www.zahraautopart.com/produk/27-filter-oli-xenia-avanza-original
http://www.zahraautopart.com/produk/27-filter-oli-xenia-avanza-original
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Injection pump. Element fuel filter secara rutin harus di periksa dan apabila sudah 

tidak layak harus segera diganti. Penggantian element fuel filter dengan produk 

yang asli/genuine dapat tetap menjaga kualitas mesin diesel. Harga element fuel 

filter yang sangat terjangkau, dirasa tidak akan membebani pengguna mesin diesel 

apabila melihat manfaat yang dihasilkan. Pengecekan/penggantian element fuel 

filter sebaiknya dilakukan saat element terlihat kotor/ bisa juga setiap 500 jam. 

Dampak yang akan terjadi apabila tidak memperhatikan kondisi element fuel filter 

adalah plunger pada injection pump yang cenderung lebih cepat aus/ rusak dan 

mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna. Akan menjadi kesalahan 

yang besar apabila plunger sampai cepat aus/rusak, hal ini karena harga plunger 

yang jauh lebih mahal dibandingkan harga element fuel filter. 

3.   Air cleaner (Saringan Udara) 

Filter udara /saringan udara mempunyai fungsi membersihkan udara dari 

kotoran-kotoran dan debu juga menghilangkan suara desis udara /mengurangi 

kecepatan udara yang masuk ke ruang bakar. Udara yang kotor bila masuk 

kedalam ruang bakar, kotoran akan melekat pada dinding silinder dan akan 

mengotori minyak pelumas sehingga mempercepat keausan piston dan komponen 

lainnya. sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam mesin diesel, udara 

dibutuhkan untuk pembakaran pada ruang bakar yang nantinya akan 

menghasilkan tenaga. Udara yang masuk ke ruang bakar tersebut harus dalam 

keadaan bersih, supaya tidak ada kotoran tertinggal dalam ruang bakar yang bisa 

merusak spare part pada ruang bakar. Salah satu element penting yang harus 

diperhatikan adalah pengisian oli pada filter udara, oli pada filter udara menjadi 

sarana untuk menangkap kotoran yang terkandung pada udara yang masuk. Untuk 

pengecekan filter udara/air cleaner bisa dilakukkan setiap 500 jam pemakaian. 

Dampak yang dihasilkan apabila tidak melakukan pengecekan pada filter 

udara/air cleaner adalah kerusakan pada cylinder liner, piston, dan ring piston 

yang tentunya akan memakan biaya penggantian spare part yang lebih mahal. 
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4.5  Perawatan Filter Pada Mesin Caterpillar Type 3512B 

      
  Gambar 4.1 Mesin Caterpillar Type 5312B              Gambar 4.2 Mesin Caterpillar Type 3512B 

    Sumber : www.google.com                    Sumber : Foto Dokumentasi pribadi 

 

Genset 3512B telah dikembangkan secara luas berbagai aplikasi, dari 

instalasi siaga darurat seperti kesehatan dan pusat data untuk terus menerus 

menyalakan instalasi jarak jauh. Paket bisa dioptimalkan untuk kinerja yang 

penting bagi anda dengan baik emisi rendah atau versi konsumsi bahan bakar 

rendah tersedia. Didukung oleh jaringan Dealer CAT di seluruh dunia yang siap 

mendukung operasi anda dengan dukungan teknis, layanan, bagian, dan garansi, 

genset CAT akan menyediakan keandalan dan daya tahan yang anda harapkan. 

Caterpillar memimpin pasar pembangkit tenaga listrik dengan Solusi Daya 

dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang tiada bandingannya, Upgrade, 

keandalan, dan efektivitas biaya. Untuk kebutuhan daya terbesar Engine Diesel 

Industri CAT 3512B menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang 

dibutuhkan. Engine ini menghasilkan output daya yang tinggi. 

Keandalan yang teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine 

ini menjaga biaya pengoperasian tetap rendah guna membantu menjaga tingkat 

keuntungan. Industri dan aplikasi yang didukung oleh Engine 3512B mencakup : 

Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, 

Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah 

Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Pengangkut di Permukaan Tanah, 

dan Trencher. Engine 3512B, dengan peringkat: 1119-1231 bkW (1500-1650 bhp) 
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1800 rpm, tidak bersertifikasi. Engine ini tersedia untuk kawasan global tanpa 

regulasi. 

 

4.5.1 Spesifikasi mesin caterpillar type 3512B 

1.  Spesifikasi  Generator 

a. Nilai Minimum : 1320 Kva 

b. Nilai Maksimum : 1875 kVA 

c. Tegangan  : 220-380 Volt 

d. Frekuensi  : 50 Hz 

e. Kecepatan  : 1500 RPM 

2. Konfigurasi Generator 

a. Strategi Emisi / Bahan Bakar :  Konsumsi Bahan Bakar Rendah 

dan Emisi Rendah 

3. Spesifikasi Mesin 

a. Model Mesin      : 3512B TA, V-12, 4-Stroke Air  

          Cooled Diesel 

b. Bore            : 170 mm atau 6,69 inci 

c. Pemindahan (Std)       : 51,8 L atau 3161,03 in3 

d. Pemindahan (HD)       : 58,56 L atau  3573,55 in3 

e. Stroke (Std)       : 190 mm 7,48 inci 

f. Stroke (HD)       : 215 mm 8,46 inci 

g. Rasio Kompresi       : 14.0: 1 Std 15.5: 1 H 

4.5.2 Manfaat dan fitur mesin caterpillr type 3512B 

1. Mesin Caterpillr Type 3512B 

a. Desain yang andal, kokoh, dan tahan lama. 

b. Terbukti di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia. 

c. Mesin diesel empat langkah menggabungkan kinerja yang konsisten dan 

penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan berat minimum. 

2. Generator 

a. Sesuai dengan karakteristik kinerja dan output engine Cat. 
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b. Desain mekanis dan elektrik yang terkemuka di industri. 

c. Kemampuan start motor terdepan di industri. 

d. Efisiensi tinggi. 

3. Panel Kontrol EMCP Cat Type 3512B 

Kontrol EMCP menampilkan keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan 

dari Anda Peralatan Cat. EMCP 4 adalah platform kontrol skala  yang 

dirancang untuk memastikan genset yang andal operasi, memberikan 

informasi luas tentang output daya dan pengoperasian mesin. EMCP 4 

sistem dapat lebih disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda melalui 

pemrograman dan perluasan modul. 

4. Kriteria Desain 

Genset memenuhi respons sementara dan langkah pemuatan Blok sesuai 

ISO 8528-5. 

5. Pemasok Satu Sumber 

Prototipe Sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat 

6. Dukungan Produk seluruh dunia 

Dealer Cat menyediakan dukungan purnajual yang luas termasuk perjanjian 

pemeliharaan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1.800 cabang 

dealer yang beroperasi di 200 negara. Program Caterpillar S•O•S secara 

hemat biaya mendeteksi kondisi komponen mesin internal, bahkan 

keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan hasil samping pembakaran. 

4.5.3 Peralatan standar 

1. Saluran Masuk Udara 

a. Single Element Canister tipe Air cleaner Pendinginan 

b. Layanan Indikator 

2. Pendinginan 

a. Radiator SCAC / Heat Exchanger 

b. Radiator Fan dan Belt drive  

c. Fan dan Belt Guard  

d. Katup Pembuangan Coolant 

3. Knalpot 
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a. Manifold Knalpot Kering 

b. Flange berwajah terbuka 

c. Muffler 

d. Stainless Steel Exhaust Flex Fitting 

e. Flensa 

4. Bahan Bakar 

a. Filter bahan bakar primer dengan separator air integral 

b. Filter bahan bakar sekunder 

c. Pompa priming bahan bakar 

d. Saluran bahan bakar yang fleksibel dan lebih dingin 

5. Generator 

a. Matched to the performance and output characteristics of Cat engines 

b. IP23 Protection 

c. AREP Excitation 

d. Random wound 

e. R449 voltage Regulator with R731 3 phase 

f. Load Acceptance Module (LAM)\ 

g. Droop Kit 

h. Winding temperature Detector 

i. Bearing temperature Detector 

j. Anticondensation Heater 

6. Pemutusan Daya 

a. Bus Bar 

b. Standar Sisi Kanan 

c. Entri Kabel Atas dan Bawah 

7. Panel Kendali 

a. EMCP 4.2 Pengontrol Genset 

b. Tegangan dan Penyesuaian Kecepatan 

c. Tombol berhenti darurat 

d. Panel Antarmuka Pengguna (UIP) 
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4.6 Proses Perawatan Filter (oli, minyak, dan udara) Pada Mesin 

Caterpillar Type 3512B 

                 

(a)      (b) 

 

(c) 

Gambar 4.3 (a).Membersihkan air cleaner, (b).Mengganti oil filter dan (c).Mengganti fuel 

filter pada Mesin Caterpillar Type 3512B 

sumber : Foto dokumentasi pribadi 

Perawatan yang dilakukan di PLTD Bengkalis yaitu dengan cara 

membersihkan atau mengganti filter sesuai dengan jadwal service mesin yang 

telah ditentukan yaitu setiap 500 jam kerja. Untuk filter oli wajib diganti pada saat 

mesin sudah masuk jadwal untuk diservis, sedangkan fuel filter dan air cleaner 

pergantiannya harus melihat record data pada panel control. Jika tekanan pada 

panel control dibawah nilai standar maka fuel filter dan air cleaner wajib di ganti, 

dan kalau masih batas standar fuel filter dan air cleaner cukup dibersihkan saja. 

Biasanya batas standar untuk pergantian fuel filter yaitu kurang dari 300 KPa, 

sedangkan batas standar pergantian air cleaner yaitu kurang dari 100 KPa. 

 Fuel filter lebih sering diganti dikarenakan minyak yang digunakkan bukan 

minyak murni, sedangkan air cleaner biasanya hanya dibersihkan saja 
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menggunakan kompresor dengan udara bertekanan agar partikel-partikel kecil, 

debu, dan serangga yang terperangkap di saringan bisa terdorong keluar oleh 

udara bertekanan dari kompresor, pembersihan air cleaner biasanya mengikuti 

jadwal rutin service mesin yaitu setiap 500 jam kerja mesin. 

Apabila filter dalam keadaan kotor maka akan mempengaruhi proses kerja 

mesin, mengakibatkan mesin tidak beroperasi secara optimal pada beban yang 

terlalu tinggi dikarenakan proses penyaringan tidak sempurna. 

Maka dari pada itu proses pemeriksaan filter baik itu pergantian maupun 

pembersihan sangatlah penting agar mesin dapat beropersi secara optimal tanpa 

ada kendala suatu apapun dalam proses penyaringan baik itu  proses penyaringan 

oli, penyaringan minyak, dan penyaringan udara yang semua itu dibutuhkan untuk 

membantu mesin bekerja lebih optimal walaupun beban mesin tinggi. 

4.6.1 Peralatan Yang Digunakan 

Adapun peralatan yang digunakan yaitu : 

1. Wadah/ember untuk tempat filter oli yang kotor dan menampung minyak 

solar  kotor yang ada di rumah fuel filter. 

2. Tool untuk membuka tutup filter oli (kunci14). 

3. Solar bersih untuk membersihkan rumah atau dudukan fuel filter. 

4. Kain majun/kain lap. 

5. Air bersih dan sabun. 

6. Selang kompresor. 

7. Kompresor. 

8. Peralatan safety berupa : Helm, sarung tangan, sepatu safety dan masker. 
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4.7 Cara Mengganti Oil Filter/Saringan Oli Pada Mesin Caterpillar Type 

3512B 

      

Gambar 4.4 proses menggantikan filter oli 

Sumber : foto dokumentasi pribadi 

 

 

Cara Kerja : 
 

1. Siapkan peralatan kerja  

 

 

2. Buka tutup rumah filter oli 
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3. Kemudian, keluarkan filter yang sudah kotor sebanyak 3 buah 

 

 

4. Selanjutnya bersihkan bagian dalam rumah filter dari sisa oli kotor 

5. Setelah bersih, masukkan filter oli yang baru kedalam rumah filter 

sebanyak 3 buah 

 

6. kemudian pasang penutup filter oli menggunakkan kunci yang sudah 

disediakan 

 

7. Seteleah selesai, bersihkan permukaan rumah filter dengan menggunakan 

kain majun untuk membersihkan sisa-sisa oli kotor yang berserakkan 

8. Rapikan dan bersihkan peralatan yang sudah digunakan untuk proses 

pergantian filter oli 
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4.8    Cara Mengganti Fuel Filter /Saringan Minyak Racor Dan Mesin Pada 

Mesin Caterpillar Type 3512B. 

4.8.1  Cara mengganti filter minyak (racor) filter pada tangki 

         

Gambar 4.5  proses menggantikan filter minyak pada racor 

Sumber : foto dokumentas pribadi 

Cara Kerja : 

1.     Siapkan peralatan kerja 

2. Tutup keran saluran minyak pada tangki 

      

3. Keluarkan minyak dalam tabung dan ditampung 

4. Buka tutup rumah filter minyak pada racor 
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5. Kemudian, keluarkan filter yang sudah kotor sebanyak 2 buah 

 

6. Selanjutnya bersihkan bagian dalam rumah filter menggunakan solar bersih 

      

7. Setelah bersih, masukkan filter minyak yang baru kedalam rumah filter 

sebanyak 2 buah 

      

8. kemudian putar keran minyak kearah ON hingga minyak hampir melimpah 

keluar, untuk sekedar memastikan filter terendam dangan solar dan 

memastikan bahwa minyak tidak bercampur dengan udara. Jika masih 

terdapat udara di dalam tabung maka mesin akan susah dioperasikan. 

9. Setelah itu pasang penutup filter minyak menggunakkan tool yang sudah 

disediakan 

10. Seteleah selesai bersihkan permukaan rumah filter dengan menggunakan 

kain majun untuk membersihkan sisa-sisa solar yang berserakkan 
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11. Rapikan dan bersihkan peralatan yang sudah digunakan untuk proses 

pergantian filter minyak 

4.8.2 Cara mengganti filter minyak pada mesin 

      
 

Gambar 4.6  proses menggantikan filter minyak pada mesin 

Sumber : foto dokumentas pribadi 

Cara Kerja : 

1.     Siapkan peralatan kerja 

2. Buka tutup rumah filter minyak pada mesin dan tampung minyak yang 

keluar dari tabung 

 

3. Kemudian, keluarkan filter yang sudah kotor sebanyak 5 buah dan 

bersihkan dalamnya 
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4. Selanjutnya masukkan filter sebanyak 5 buah dan tutup kembali penutup 

filter, pompa minyak sampai buih pada rumah filter hilang, untuk 

mencegah minyak bercampur dengan udara 

     

 

5. Seteleah selesai, bersihkan permukaan rumah filter dengan menggunakan 

kain majun untuk membersihkan sisa-sisa solar yang berserakkan 

6. Rapikan dan bersihkan peralatan yang sudah digunakan untuk proses 

pergantian filter minyak 

 

4.9 Cara Membersihkan Air Cleaner /Saringan Udara Pada Mesin 

Caterpillar Type 3512B 

      

Gambar 4.7  proses membersihkan air cleaner/saringan udara pada mesin 

Sumber : foto dokumentasi pribadi 
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Cara Kerja : 

1.     Siapkan peralatan kerja  

2. Buka tutup rumah saringan udara kiri dan kanan 

      

3. Kemudian, keluarkan kedua saringan udara 

 

 

4. Selanjutnya bersihkan bagian dalam serta luar saringan udara 

menggunakan kompresor dengan udara bertekanan, agar debu dan 

serangga terdorong keluar 

5. Sebelum saringan di pasang, bersihkan terlebih dahulu rumah tempat 

dudukkan saringan udara menggunakkan air sabun dan kain majun 

 



 

50 
 

6. Setelah bersih, masukkan  saringan udara yang sudah bersih kedalam 

rumah saringan bagian kiri dan bagian kanan 

 

7. Kemudian pasang penutup saringan udara bagian kiri dan bagian kanan. 

 

8. Bersihkan permukaan rumah saringan dengan menggunakan kain majun 

untuk membersihkan sisa-sisa debu dan oli yang menempel di rumah 

saringan 

9. Setelah selesai, rapikan dan bersihkan peralatan yang sudah digunakan 

untuk proses pembersihan saringan udara 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Kerja Praktek memberikan  manfaat yang luas bagi mahasiswa tentang 

proses perawatan dan perbaikan pada mesin Caterpillar. 

2. Memahami tentang filter(saringan) dan prinsip kerja dari filter(saringan). 

3. Memberikan wawasan yang lebih tentang filter(saringan) mesin.. 

4. Mampu menjadikan mahasiswa berdaya saing. 

5. Memberikan motivasi pada mahasiswa lebih baik kedepannya. 

6. Menjadikan suatu pemikiran sebagai bahan acuan untuk menghadapi tugas 

akhir. 

 

5.2. Saran 

1. Dengan pengalaman yang telah di dapat dalam industri dunia kerja 

perusahaan, sebaiknya hal hal yang positif itu hendaknya diterapkan dalam 

konsep pembelajaran materi yang berlangsung dibangku perkuliahan. 

2. Kedisiplinan dalam industri kerja hendaklah diterapkan dari bangku kuliah. 

3. Komunikasi antar mahasiswa dengan pihak industri harus lebih ditingkatkan 

agar menjadi sumber pengetahuan. 

4. Harus lebih meningkatkan minat membaca dari mahasiswa sehingga ilmu 

yang di dapatkan lebih luas. 

5. Jadikanlah kerja praktek ini sebagai awal untuk meningkatkn kualitas diri 

sendiri dan memahami kekurangan yang dimiliki. 
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