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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikumwarrahmatullahiwabarakatuh 

      Puji syukur kehadhirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

yang telah memberikan rahmat, kekuatan dan  kesabaran kepada penulis sehingga 

laporan Kerja Praktek ini dapat terselesaikan. Dalam Kerja Praktek  ini, kami 

melaksanakannya di  PT. PEMBANGKIT JAWA BALI SERVICES, Balai 

Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. 

      Hambatan selalu penulis hadapi, baik dalam pelaksanaan maupun dalam 

penyusunan laporan kerja praktek  ini. Akan tetapi berkat izin Allah SWT dan 

berkat bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis 

dapat melalui hambatan yang dihadapi hingga akhirnya laporan kerja praktek 

dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada :  

1. Bapak Johny Caster, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis 

2. Bapak Ibnu Hajar, ST., MT selaku ketua jurusan Teknik Mesin.  

3. Bapak Suhardiman, ST., MT selaku Ka.Prodi Diploma-III Teknik Mesin. 

4. Bapak Sunarto, S.Pd., MT selaku dosen pembimbing Diploma-III Teknik 

Mesin. 

5. Bapak Rusendra Panji Ponang K, selaku  Manager PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services. 

6. Bapak Farianto, selaku Pembimbing parktek kerja lapangan PT. Pembangkit 

Jawa Bali Services. 

7. Bapak Anggit Aji Purnomo, selaku Engineering KP di PT. Pembangkit Jawa 

Bali Services. 

8. Bapak Ahmad Rozaki dan seluruh staff karyawan PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services. 

9. Teman-teman seangkatan 2018 studi Diploma-III Teknik Mesin.  
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10. Ibunda, Ayahanda dan juga keluarga tercinta yang telah memberikan Do’a, 

serta dorongan, dan membantu secara moral dan material yang kuat sehingga 

dapat menyelesaikan laporan ini. 

 

      Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

semoga tugas laporan ini bermanfaat, kritik dan saran sangat diharapkan untuk  

kesempurnaannya, dan dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya, 

Sehingga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin Yaa 

Rabbal ‘Alamin 

 

Pinggir, 31 Desember 2020 

                                                                                                                                

Penulis.                    

 

 

Aldi Trian Ramadan 
2103181088 
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KESAN SELAMA KP 

DAN PERMOHONAN MAAF 

 

I.  Kesan Secara Umum Selama (KP) 

1. Dapat secara langsung mengenali dan terjun langsung ke lapangan untuk 

mengoprasikan mesin yang ada. 

2. Bisa mengenali budaya dan sifat dari masing-masing pekerja. 

3. Menjaga satu tim kerja yang kompak dan bertanggung jawab. 

4. Merasakan betapah susahya mencari uang. 

5. Lebih menghormati waktu dan disiplin. 

6. Menganggap semua pekerja adalah saudara layaknya saudara kandung. 

7. Banyak kenangan dan pengalaman yang di dapat bersama teman-teman tim 

kerja 

 

II.  Ucapan Permohonan Maaf  Kepada Pihak Tertentu  

1. Saya selaku Mahasiswa kerja praktek (KP) di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Sevices, meminta maaf kepada pak Rusendra Panji Ponang K selaku 

manager perushaan, yang belum bisa memberikan upaya terbaik pada saat 

melakukan kerja praktek. 

2. Saya selaku Mahasiswa kerja praktek (KP) di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services, meminta maaf kepada Saudara Anggit Aji Purnomo selaku 

enggineering dan K3 perusahaan. 

3. Saya selaku Mahasiwa kerja praktek (KP) di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services, meminta maaf kepada seluruh Karyawan dan Karyawati PT. 

Pembangkit Jawa Bali Services apabila telah melakukan kesalahan kecil 

maupun besar yang di sengaja maupun tidak disengaja. 

4. Saya selaku Mahasiswa kerja praktek (KP) di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services, meminta maaf kepada saudara dan rekan-rekan kerja yang sama-

sama sedang melakukan kerja praktek di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services. 
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5. Saya selaku Mahasiswa kerja praktek (KP) Politeknik Negeri Bengkalis 

meminta maaf kepada Bapak Sunarto, SPd., MT selaku dosen pembimbing 

selama melaksanakan kerja praktek, serta banyak mengucapkan ribuan 

terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama 

mengikuti pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka proleh di bangku kuliah.  

Dengan adanya program kerja praktek ini, diharapkan kepada mahasiswa, 

masyarakat luas dan sebagainya dapat melihat langsung objek, perkembangan 

teknologi dan ilmu yang didapat diperusahaan untuk menambah pengalaman, 

serta ilmu kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa selama di Politeknik Negeri 

Bengkalis. Secara umum KP disebut sebagai pelatihan diri untuk mendapatkan 

pengalaman di dunia usaha/industri.  

KP dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara 

baik tentang bidang ilmu yang dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat 

mengetahui profesi serta atmosfir pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

Kegiatan KP meliputi 7 program studi yaitu : 

1. Teknik Perkapalan 

2. Teknik Mesin 

3. Teknik Elektro 

4. Teknik Sipil 

5. Administrasi Bisnis 

6. Bahasa Inggris 

7. Teknik Informatika 
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1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek  

1.2.1 Kegiatan KP bertujuan sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studinya. 

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 Negeri Bengkalis 

(sesuai program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan 

kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

1.2.2 Manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

yaitu: 

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 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 
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4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang 

mengikuti KP di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaangu pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan / Industri 

PT. PJB Services adalah anak perusahaan dari PT. PJB (Pembangkitan Jawa 

Bali), yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan lini bisnis dalam memberikan 

jasa operasi dan pemeliharaan unit pembangkit listrik. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 30 Maret, 2001 dengan prosentase kepemilikan saham 98% dimiliki 

oleh PT. PJB dan 2% dimiliki oleh YK PT. PJB (Yayasan Kesejahteraan PT. 

PJB). Pada awalnya, PT. PJB Services hanya fokus pada bidang jasa pemeliharaan 

pembangkit listrik, kemudian berkembang menjadi perusahaan yang 

berkecimpung dalam jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Saat ini, 

PT. PJB Services telah berhasil Go International dengan pengalaman profesional 

seperti di Singapura, Malaysia, Kuwait, China dan Arab Saudi dengan reputasi 

yang baik. 

PT. PJB Services telah memperoleh ISO 9001:2000 nomor sertifikat: 01 100 

0187 87 pada tanggal 25 Maret 2002 untuk "Manajemen jasa untuk Relokasi, 

Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik" dari sertifikasi 

lembaga Jerman “TÜV CERT Certification Body The TÜV Anlagentechnik 

GmbH”. Pada tahun 2011 PT. PJB Services memperbaharui ISO untuk 

9001:2008. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Area PT. Pembangkit Jawa Bali Services 

(Sumber PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 
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2.2 Visi dan Misi Pembangkit Jawa Bali Services 

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau suatu lembaga. 

Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau masa depan. 

Sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan 

oleh suati perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi-nya. Misi juga 

akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. 

2.2.1 Visi 

        ”Menjadi  Perusahaan Penyedia Solusi Pengelolaan Pembangkit Listrik 

Dan Pendukungnya Yang Terpercaya” 

2.2.2 Misi 

1. Menerapkan praktik terbaik system manajemen pengelolaan asset     

pembangkit listrik dan pendukungnya dengan standar internasional 

untuk kepuasan pelanggan. 

2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusaahaan guna 

meningkatkan kinerja dan harapan stakeholder. 

3. Mengembangkan hubungan sinergi dengan mitra dan stakeholder 

lainnya serta berkontribusi positif terhadap lingkungan dan 

masyarakat. 

2.2.3 Tata Nilai (Value) 

1. Teamwork :Saling menghargai, bersinergi, dan berkontribusi 

positive 

2. Integrity  :Jujur, tulus, konsisten berpikir, berkata, dan 

bertindak terpuji 

3. Propesional :Fokus, bertanggung jawab,konsisten, dan 

keperdulian 

4. Komunikasi :Mendengar untuk memahami dan berinteraksi 

positif dan efektif 

5. Excelent  :Memberikan hasil untuk yang terbaik, perbaikan 

berkesinambungan. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen 

bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang 

ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu 

komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan 

tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. 

Adapun fungsi / kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi, berikut 

dibawah ini penjelasannya: 

1. Kejelasan Tanggung Jawab. 

Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa 

saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi 

tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada 

atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau 

implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Itulah 

fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. 

2. Kejelasan Kedudukan. 

Yang selanjutnya yaitu kejelasan mengenai kedudukan,disini artinya 

anggota atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi sebenarnya dapat 

mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya 

keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah di percayakan 

kepada seseorang atau anggota. 

3. Kejelasan Hubungan. 

Fungsi selanjutnya yaitu sebagai kejelasan jalur hubungan maksudnya 

dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai didalam 

sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar 

dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan 

semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. 
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4. Kejelasan Uraian Tugas.  

Dan Fungsi lainnya yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam 

struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk 

dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian. 

      Berikut ini adalah struktur-struktur organisasi pada perusahaan PT. PJBS. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Struktur Organisasi PT. Pembangkitan Jawa Bali Services 

(Sumber PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 

 

      Berdasarkan gambar struktur organisasi PT. Pembangkitan Jawa Bali Services, 

dapat dijelaskan ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab pekerjaan sebagai 

berikut : 

1. Manager Unit 

 Manager Unit mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

pengembangan dan operasional perusahaan, dalam pelaksanaannya dibantu dan 

berkerjasama dengan karyawan dan staff lainnya. 

Adapun tanggung jawab President Director adalah: 

• Memimpin operasi harian perusahaan 

Tugas manajer paling utama adalah memimpin perusahaan dan memastikan 

fungsi harian setiap departemen atau kelompok karyawan berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Oleh sebab itu manajer harus 

mengatur dan mengendalikan sumber daya yang ada dan proses manajemen 

didalam perusahaan secara efektif dan efisien. 
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• Menetapkan karyawan 

Tugas manajer selanjutnya adalah mereka harus memiliki kemampuan 

untuk mewawancarai merekrut dan melatih karyawan baru. Dengan 

kemampuan ini maka seorang manajer bisa mendapatkan karyawan yang bisa 

menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Tentunya hal ini 

dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh 

laba. 

• Menetapkan tujuan 

Seorang manajer harus dapat untuk menetapkan tujuan perusahaan baik 

tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang agar perusahaan dapat 

bertahan. 

• Melakukan komunikasi dengan baik 

 Selain mengawasi berbagai departemen yang ada dalam perusahaan, 

manajer juga harus dapat berkomunikasi dengan efektif agar dapat 

menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh pihak yang ada 

diperusahaan. 

2. Admin, sdm dan keuangan 

3. Pengadaan / gudang / inventory 

4. Rendal operasi 

5. Rendal pemeliharaan 

6. Mekanik, listrik dan kontrol 

7. K3 dan 5S, enginering 

8. Operator 

9. Harian lepas. 
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2.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

     2.4.1  Lokasi-lokasi cabang Perusahaan : 

1. Sidoarjo  ( PT. PJB Services ) 

2. Surabaya ( PT. PJB Academy ) 

3. Pinggir-Duri ( PT. PJB Sservices ) 

4. Jakarta ( PT. Rekadaya Elektrika ) 

5. Jakarta Selatan ( PT. Investasi) ) 

6. Bekasi (UP Muara Mawar) 

7. Purwakarta (UP Cirata) 
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BAB III 

TUGAS KHUSUS LAPORAN 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang di Laksanakan 

Dalam sebuah pekerjaan tidak terlepas dari hal-hal yang menyangkut tentang 

spesifikasi, seperti berupa agenda kerja yang dilakukan di sebuah perusahaan. 

Disini penulis akan menjelaskan tentang spesifikasi tugas yang telah dilaksanakan 

selama melakukan kegiatan kerja praktek yang telah penulis lakukan di PT. 

PEMBANGKIT JAWA BALI SEVICES, Pinggir. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama lebih kurang 2 (dua) 

bulan dari tanggal 02 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Bulan ke 1 (Satu) 

 

Hari/Tanggal 

 

Kegiatan Hari 

 

Keterangan tempat 

Pelaksanaan 

Senin 

02 November 

2020 

07:00/16:00 

• Pengenalan perusahaan. 

 

Kantor induk 

Selasa 

03 November 

2020 

07:00/16:00 

• Survey tempat kerja dan pengenalan K3. 

 

 

Kantor induk,  

workshop,dan unit 

PLTG 

Rabu 

04 November 

2020 

07:00/16:00 

• Pengenalan pembangkit (PLTG) dan 

perkenalan karyawan 

 

 

Unit PLTG 

Kamis 

05 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan 

membersihkan/maintenance tumpahan 

minyak pada mesin diesel unit PLTG 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Jumat 

06 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Melakukan pengecekan/maintenance pada 

batrai unit PLTG 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Sabtu 

07 November 

2020 
• Off  libur Standby di rumah 
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Minggu 

08 November 

2020 

 

• Off  libur 

 

Standby di rumah 

Senin 

 09 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu  karyawan membuat tempat 

penyimpanan limbah B3 

 

 

Kantor induk 

Workshop 

Selasa 

10 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuat tempat 

penyimpanan limbah B3 

 

 

Kantor induk 

Workshop 

Rabu 

11 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan brefing via zoom 

• Membantu karyawan membuat tempat 

penyimpanan limbah B3 

 

 

Kantor induk 

Workshop 

Kamis 

12 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuat tempat 

penyimpanan limbah B3 

 

 

Kantor induk 

Workshop 

Jumat 

13 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuat tempat 

penyimpanan limbah B3 

 

Kantor induk 

Workshop 

Sabtu 

14 November 

2020 
• Off libur Standby di rumah 

Minggu 

15 November 

2020 
• Off libur 

 

Standby di rumah 

 

Senin 

16 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan brefing via zoom 

• Membantu karyawan membersihkan 

tumpahan minyak di dasar mesin diesel unit 

PLTG 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Selasa 

17 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membntu karyawan membrsihkan tumpahan 

minyak di mesin diesel unit PLTG 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Rabu 

18 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuka fan’kipas 

pada trafo listrik 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Kamis 

19 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membuat pamplet rambu-rambu limbah B3 

 

Kantor induk 

Workshop 
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Jumat 

20 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membuat pamplet rambu-rambu  limbah B3 

 

Kantor induk 

Workshop 

Sabtu 

21 November 

2020 
• Off  libur Standby di rumah 

Minggu 

22 November 

2020 
• Off  libur Standby di rumah 

Senin 

23 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Menambah air batrai unit PLTG 

 

Kantor induk 

Tempat penyimpan 

batrai 

Selasa 

24 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Pengenalan emergency diesel generator dan 

fungsinya 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Rabu 

25 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan memasang lampu LED 

di dekat emergency diesel generator 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Kamis 

26 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan memasang lampu LED 

di teras penyimpanan  

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Jumat 

27 November 

2020 

07:00/12:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Memembantu karyawan memasang lampu 

LED di dekat pembangkit listrik 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Sabtu  

28 November 

2020 
• Off libur Standby dirumah 

Minggu 

29 November 

2020 
• Off libur Standby dirumah 

 

3.2  Tabel Agenda Kegiatan Kerja Praktek Bulan ke 2 (Dua) 

Senin 

30 November 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Pengecekan/maintenance pada 

emergency diesel generator 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Selasa 

01 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Memperbaiki fan/kipas trafo yang rusak 

 

Kantor induk 

Workshop 

 

Rabu 

02 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Memperbaiki bagian motor listrik 

kipas/fan yang rusak 

 

 

Kantor induk 

Workshop 
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Kamis 

03 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Memperbaiki bagian motor listrik 

kipas/fan yang rusak 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Jumat 

04 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Memasang fan/kipas yang telah di 

perbaiki ke trafo listrik 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Sabtu 

05 Desember 

2021 

• Off libur Standby di rumah 

Minggu 

06 Desember 

2020 

• Off libur 
Standby di rumah 

Senin 

07 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuat box 

sampah 

 

Kantor induk 

Workshop 

Selasa 

08 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuat box 

sampah 

Kantor induk 

            Workshop 

Rabu 

09 Desember 

2020 
• Libur pilkada 

 

Standby di rumah 

Kamis 

10 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan memperbaiki air 

pusifier 

 

Kantor induk 

Workshop 

Jumat 

11 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan memperbaiki air 

pusifier 

 

Kantor induk 

Workshop 

Sabtu 

12 Desember  

2020 

• Off libur  
Standby di rumah 

Minggu 

13 Desember 

2020 

• Off libur Standby dirumah 

Senin 

14 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan melakukan 

penggantian oil filter pada mesin diesel 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Selasa 

15 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan melakukan 

pengantiian oil cooler pada mesin diesel 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Rabu 

16 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Melakukan maintenance pada 

emergency diesel generator 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 
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Kamis 

17 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Gotong royong membersihkan area unit 

PLTG 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

Jumat 

18 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membersihkan area belakang 

penempatan limbah B3 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Sabtu 

19 November 

2020 

 

• Off  libur 

 

Standby di rumah 

Minggu  

20 November 

2020 

• Off  libur 
Standby dirumah 

Senin 

 21 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membersihkan kayu yang digunakan 

untuk membuat kotak p3k 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Selasa 

22 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom  

• Melakukan maintenance pada exciter 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Rabu 

23 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Melakukan maintenance pada exciter 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Kamis 

24 Desember 

2020 
• Libur natal Standby di rumah 

Jumat 

25 Desmber 

2020 

 

• Libur natal 
Standby di rumah 

Sabtu 

26 Desember 

2020 
• Off  libur 

Standby di rumah 

 

Minggu 

27 Desember 

2020 
• Off  libur Standby di rumah 

Senin  

28 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan membuka kaca 

LED yang akan di modifikasi 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Selasa  

29 Desember 

2020 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Melakukan perbaikan exhaust 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

Rabu  

30 Desember 

2020 

 

 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

• Membantu karyawan memperbaiki pagar 

pembatas area unit PLTG 

 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 
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Kamis 

31 Desember 

2020 

 

 

07:00/16:00 

• Melakukan breafing via zoom 

Membantu karyawan memperbaiki pagar 

pembatas area unit PLTG 

 

Kantor induk 

Unit PLTG 

 

 

 

3.2  Target yang di Harapkan 

       Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

softkill yang dimiliki. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menegakkan disiplin dalam bekerja. 

2. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Mengetahui ilmu dalam bekerja yang baik dan benar. 

4. Mengetahui Bagaimana cara proses produksi listrik yang ada di PT. 

Pembangkit Jawa Bali Services. 

5. Mengetahui bagaimana cara kerja dan mengoperasikan mesin-mesin yang ada 

di perusahaan. 

6. Mengetahui sistem kerja dari unit pembangkit listrik  yang ada di perusahaan. 

 

3.3 Perangkat yang di Gunakan 

Selama mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan mahasiswa dituntut 

langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area unit pembangkit listrik 

tenaga gas guna untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibekali dari Politeknik 

Negeri Bengkalis dan sekaligus membantu pekerja karyawan. Dalam hal ini 

mahasiswa selama melakukan pekerjaan perawatan terutama di bagian workshop, 

di perusahaan banyak menggukan peralatan yang digunakan adalah: Alat 

pengaman (safety) Mesin Gerinda duduk, Gerinda, Mata bor, Mesin bor, Kuas, 

Kikir, Palu, Kuas kawat, Mesin gergaji, Kunci inggris, Mesin bor, Kunci L, 

Mistar baja/Jangka sorong,Multi tester, Tang Ampere. 
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3.4 Data-Data yang di Gunakan 

Untuk mendapatkan atau memproleh data yang akurat dan benar penulisan 

menggukan metode pengumpulan data melalui berbagai cara diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap sesama kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek di lapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktik. 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan  teknisi/asisten yang berada 

diruang linkup industri/perusahaan. 

3. Studi Perusahaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan proses dan 

cara kerja, juga catatan yang didapatkan selama dibangku kuliah. 

 

3.5 Dokumen dan File yang  di Hasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services, Pinggir, tidak semua dokumen-dokumen atau file yang dapat diambil, 

karena dokumen itu merupakan sebagian besar adalah rahasia dari perusahaan 

tersebut, namun ada beberapa file yang dapat diambil berupa struktur, dan 

gambaran dari perusahaan itu saja, sedikit pemahaman kepada mahasiswanya 

karena tidak terlalu penting. 

 

3.6 Kendala yang di Hadapi dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas kerja 

praktek ini ialah kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja 

praktek yaitu dari segi bahasa, tulisan, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang 

diperlukan dalam pembuatan laporan kerja praktek lapangan (KP). 
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3.7 Hal-hal yang di Anggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal yang 

dianggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut : 

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

penyusunan laporan kerja praktek (KP). 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk menyusun laporan dari 

buku maupun media internet. 

4. Lembar pengesahan pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa 

laporan kerja praktek ini telah selesai. 

5. Nilai-nilai yang dianggap penting dalam hasil kerja mahasiwanya selama 

mengikuti kerja praktek (KP). 

6. Memberikan motifasi  dan ilmu yang telah didapat selama kegiatan kerja 

praktek ini. 
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BAB IV 

PERAWATAN PREVENTIVE MESIN DIESEL PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) 

 

4.1 Pengertian Perawatan Preventive  

Perawatan preventive adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang di 

lakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan 

menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi 

mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. 

Jadi, semua fasilitas produksi mendapatkan perawatan (preventive 

maintenance) akan terjamin kontinuitas kerjanya atau keoptimalan suatu mesin 

dan selalu di usahakan dalam kondisi atau keadaan yang siap di pergunakan untuk 

setiap operasi atau proses produksi setiap saat. 

 

4.2 Manfaat Perawatan Preventive 

1. Memperkecil overhaul (turun mesin). 

2. Mengurangi kemungkinan reparasi berskala besar. 

3. Mengurangi biaya kerusakan / pergantian mesin dan komponen lainnya. 

4. Memperkecil kemungkinan produk-produk yang rusak. 

5. Meminimalkan persediaan suku cadang. 

6. Memperkecil hilangnya gaji-gaji tambahan akibat penurunan mesin 

(overhaul) 

7. Menurunkan harga satuan dari produk pabrik. 

 

4.3 Macam-Macam Perawatan Preventive dalam Perusahaan 

1. Routine maintenance 

Kegiatan ini adalah kegiatan yang di lakukan secara rutin, contohnya 

pembersihan fasilitas atau peralatan. 

2. Pelumasan (lubrication) / pengecekan oli 

3. Pengecekan isi bahan bakar 
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Di sini, apakah termasuk dalam pemanasan (warming up) dari mesin-

mesin selama beberapa menit sebelum di pakai beroperasi sepanjang hari. 

4. Perawatan periodic 

Perawatan periodik adalah kegiatan keperawatan mesin hanya atau dalam 

jangka-jangka waktu tertentu. 

5. Mempunyai Sistem yang Maskimal dan Optimal. 

 

4.4 Tujuan Perawatan Preventive 

1. Memperpanjang umur produktif asset dengan mendeteksi bahwa sebuah 

asset memiliki titik kritis penggunaan (critical wear point) dan mungkin 

akan mengalami kerusakan yang tidak terduga. 

2. Melakukan inspeksi secara efektif dan menjaga supaya kondisi peralatan 

selalu dalam keadaan sehat. 

3. Mengeliminir kerusakan peralatan dan hasil produksi yang cacat serta 

meningkatkan ketahanan mesin dan kemampuan berperoses dan 

berperoduksi. 

4. Mengurangi waktu yang terbuang pada kerusakan peralatan dengan 

membuat altivitas pemeliharaan peralatan. 

5. Menjaga biaya produksi seminimum mungkin. 

  

4.5 Proses Perawatan Preventive 

1. Melakukan pencatatan dan pengelolaan data tentang perawatan, kegagalan, 

dan penggunaan peralatan (dasar analisis peralatan). 

2.  Semua jenis kegiatan predictive. Termasuk inspeksi, melakukan 

pengukuran, inspeksi part untuk kualitas, analisis pelumas, temperature, 

getaran, kebisingan, pencatatan semua data dari kegiatan predictive untuk 

trend analisis. 

3. Perbaikan minor (30 menit), dorongan yang besar kearah produktivitas. 

4. Writing up setiap kondisi yang memerlukan perhatian khusus, yang 

berpotensial kearah kegagalan. 

5. Penjadwalan dan pelaksanaan perbaikan yang di instruksikan. 
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6. Menggunakan frekuensi dan severity kegagalan untuk meningkatkan pm 

task list. 

7. Training dan upgrading kemampuan sistem pm. 

 

4.6 Pengertian Mesin Diesel 

Mesin diesel adalah alat motor bakar pembakaran yang menggunakan panas 

kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah di 

injeksikan ke dalam ruang bakar dan salah satu penggerak mula yang banyak di 

pakai yaitu mesin yang menggunakan energi termal untuk melakukan kerja 

mekanik atau mengubah energi termal menjadi energi mekanik. 

  

4.7 Prinsip Kerja Mesin Diesel 

Mesin diesel merupakan suatu  mesin pembakaran dalam yang beroperasi dengan 

menggunakan minyak gas atau minyak berat, sebagai bahan bakar, dengan prinsip bahan 

bakar tersebut (di injeksi) kedalam silinder yang di dalamnya terdapat udara dengan 

tekanan dan suhu yang cukup tinggi sehinggga bahan bakar tersebut spontan terbakar. 

Prinsip kerja mesin diesel yaitu langkah pertama menghisap udara murni dari saringan 

udara, sedangkan pemasukan bahan bakar di lakukan pada akhir langkah kompresi yang 

mempunyai tekanan tinggi dan menghasilkan suhu yang mampu menyalakan bahan 

bakar. Fungsi lain dari mesin diesel didalam pembangkit listrik tenaga gas ini adalah, 

mengkompresikan udara masuk dari saringan udara. Tujuan di kompresikannya udara 

masuk adalahan untuk mengubah energi gerak menjadi mekanik yang akan di teruskan  

ke turbin pembangkit tenaga listrik tenaga gas (pltg). Dibawah ini adalah  langkah 

dalam proses engine diesel 4 tak : 

1. Langkah isa p 

Pada langkah ini piston bergerak dari TMA (Titik Mati Atas) ke TMB 

(Titik Mati Bawah). Saat piston bergerak ke bawah katup isap terbuka yang 

menyebabkan ruang didalam silinder menjadi vakum, sehingga  udara  murni  

langsung masuk  keruang silinder melalui  filter udara. 
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2. Langkah kompresi 

Pada langkah ini piston bergerak dari TMB menuju TMA dan kedua katup 

tertutup. Karena udara yang berada didalam silinder didesak terus oleh piston 

menyebabkan  terjadi kenaikan tekanan dan temperatur, sehingga udara di dalam 

silinder menjadi sangat panas. Beberapa derajat sebelum  piston  mencapai  

TMA,  bahan  bakar  disemprotkan  keruang bakar oleh injector yang berbentuk 

kabut. pada langkah kompresi udara yang bertekanan dan bertemparatur tinggi 

akan disemprotkan atau di injeksikan oleh injektor sehingga terjadilah 

pembakaran diruang bakar mesin tersebut. 

3. Langkah usaha 

Pada  langkah  ini  kedua  katup  masih  tertutup,  akibat  semprotan bahan 

bakar diruang bakar akan menyebabkan terjadinya ledakan pembakaran yang akan 

meningkatkan suhu dan tekanan diruang bakar. Tekanan  yang  besar  tersebut  

akan  mendorong  piston  kebawah yang  menyebabkan  terjadi  gaya  aksial.  

Gaya  aksial  ini  dirubah  dan diteruskan oleh poros engkol menjadi gaya radial 

(putar). 

4. Langkah buang 

Pada  langkah  ini,  gaya  yang  masih  terjadi  di  flywhell  akan 

menaikkan kembali piston dari TMB ke TMA, bersamaan itu juga katup buang 

terbuka sehingga udara sisa pembakaran akan di dorong keluar dari  ruang  

silinder  menuju  exhaust  manifold  dan  langsung  menujuk k nalpot. Begitu 

seterusnya sehingga terjadi siklus pergerakan piston yang tidak berhenti. 

Dibawah ini merupakan gambar mesin diesel PT. Pembangkit Jawa Bali 

Services. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.1 Mesin Diesel PT. Pembangkit Jawa Bali Services 

(Sumber : PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 
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4.8 Bagian-Bagian Mesin Diesel yang Perlu di Lakukan Perawatan 

Preventive 

1. Filter oli 

Filter oli adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menyaring kotoran 

di dalam oli mesin sebelum oli tersebut di distribusikan ke seluruh mesin. 

Pasalnya, kotoran ataupun partikel berbahaya yang muncul di dalam oli mesin, 

dapat meningkatkan gesekan dan mempercepat keausan masing-masing 

komponen mesin. Oleh karena itu di butuhkanlah komponen mesin lainnya 

yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan oli mesin dari segala 

kotoran partikel berbahaya selama mesin bekerja. 

Pada saat melakukan pergantian oli, maka di wajibkan untuk melakukan 

penggantian saringan oli dan sangat di anjurkan menggunakan filter oli 

original yang bawaan mesin. Gesekan antar part di dalam mesin menimbulkan 

residu tersebut yang bisa mempercepat keausan. Agar residu tersebut tidak 

mempengaruhi kinerja dalaman mesin, di perlukan penyaringan yang 

maksimal pada pelumas yang di gunakan dan filter oli yang original sangat 

tepat di gunakan karena sudah di sesuiakan dengan kebutuhan mesin tersebut. 

Di bawah inimerupakan gambar selesai pergantian filter oli mesin diesel 

pembangkit listrik tenaga gas PT. Pembangkit Jawa Bali Services. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.2 Siap Pergantian Oil Filter Mesin Diesel 

(Sumber : PT.Pembangkit Jawa Bali Services) 

2. Filter solar 

Filter solar adalah suatu komponen mesin diesel biasa di sebut saringan 

bahan bakar, secara umum berfungsi sebagai alat yang menyaring kotoran 

yang ada pada bahan bakar. Faktanya, jika bahan bakar pada mesin tidak 



 

23 
 

melalui proses penyaringan terlebih dahulu, maka dapat di pastikan bahwa hal 

tersebut akan menimbulkan banyak masalah pada mesin. Sehingga, 

membersihkan filter bahan bakar atau menggantinya dengan filter yang baru 

adalah hal yang sangat penting. Berikut ini adalah 4 fungsi utama dari filter 

solar : 

1. Sebagai penyaring kotoran yang ada pada bahan bakar. 

2. Sebagai pemisah air yang ada pada bahan bakar. 

3. Berfungsi untuk menghindarkan saringan bahan bakar dari proses 

penyumbatan. 

4. Sebagai alat penurun kecepatan aliran bahan bakar yang akan di 

salurkan ke bagian ruang pembakaran pada mesin.  

Jadi, syarat mutlaknya adalah penggunaan filter solar yang benar-benar 

mampu secara maksimal melakukan penyaringan kotoran. Filter bahan 

bakar pada mesin diesel modern, tingkat kerapatannya sampai 2 mikron, 

sedangkan yang konvensional 5 mikron. Itu yang membuat part tersebut 

jadi cepat kotor kalau menggunakan solar kandungan yang sulfurnya 

tinggi. 

 

 

Gambar 4.3 Filter Solar 

(Sumber : PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 

 

 

3. Filter udara 

Filter udara adalah suatu komponen mesin diesel yang berfungsi pada 

setiap mesin diesel baik itu yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun 

solar semua pasti terdapat komponen yang dinamakan filter udara atau air 

cleaner, alat ini secara umum berfungsi menyaring kotoran (debu, pasir, dan 
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lain-lain) yang ikut terbawa oleh udara yang akan masuk kesaluran 

pembakaran mesin, udara yang bersih akan membuat proses pembakaran 

bahan bakar menjadi lebih sempurna. 

Ukuran pori-pori pada filter udara mesin diesel mencapai 50-60 mikron 

dan dari situ bisa di lihat betapa sensitifnya filter udara mesin diesel terhadap 

kotoran yang lewat. Di bawah ini merupakan gambar filter udara mesin diesel 

pembangkit listrik tenaga gas PT. Pembangkit Jawa Bali Services. 

 

 

Gambar 4.4 Filter Udara 

(Sumber : PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 

 

4. Oli (Oil Replacement) 

Oli adalah suatu komponen yang sangat penting bagi mesin diesel, yang 

mana fungsi utamanya ialah melumasi mesin. Tanpa adanya komponen ini, 

mesin akan cepat panas dan mengalami kerusakan. Oleh karena itu mesin 

diesel sangat perlu di lakukannya pergantian oli 3 bulan sekali. Hal ini agar 

mesin diesel tetap optoimal kinerjanya saat beroperasi. 

Bila umur mesin diesel lebih dari 5 tahun dan belum pernah melakukan 

pergantian part dalaman mesin, maka bisa di pakai oli yang kental. Tapi 

tentunya itu juga berpengaruh pada kinerja mesin yang lebih berat dan ujung-

ujungnya pemakaian bahan bakar jadi lebih boros. 
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Di bawah ini merupakan gambar pergantian oli mesin diesel pembangkit 

listrik tenaga gas PT. Pembangkit Jawa Bali Services 

 

Gambar 4.5 Pergantian Oli Mesin Diesel 

(Sumber : PT. Pembangkit Jawa Bali Services) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan KP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Didalam KP mahasiswa dapat melatih diri sebagai tenaga kerja profesional 

yang memiliki keterampilan , keahlian dan kehandalan dalam bekerja di dunia 

industri. 

b. Tujuan di lakukannya perawatan perawatan mesin diesel tersebut adalah untuk 

memperpanjang usia pakai dari mesin tersebut. 

c. Kegiatan magang di industri yang diposisikan sebagai maintenace di dalam 

stasiun workshop, untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap mesin-

mesin diesel 

d. Agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat menjamin keselamatan dalam bekerja. 

 

5.2 Saran 

Jadi, saran yang dapat dapat di uraikan adalah hal-hal sebagai berikut : 

a. Sebelum bekerja periksa safety dan APD atau (alat pelindung diri) terlebih 

dahulu untuk meminimalisir kecelakaan dalam bekerja. 

b. Lakukan pengecakan terhadap alat yang digunakan terutama pada mesin bubut. 

c. Perhatikan kebersihan pada area mesin terutama mesin bubut setelah selesai 

mengoprasikannya. 

d. Kenali bahaya disekitar kita sebelum memulai bekerja. 

e. Jangan sekali-sekali bermain ataupun lalai dalam melakukan pekerjaan. 
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