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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

 

1.1       Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan ini di dirikan pada tanggal 2 Desember 2002, PT. Bima Golden 

Powerindo (PT.BGP) menyediakan beragam portofolio solusi energi listrik di 

dunia pembangkit listrik. Tujuan PT.BGP adalah untuk terlibat dalam bisnis 

pembangkit listrik. Dalam profesionalisme dan keahlian PT.BGP yang 

komprehensif, berkomitmen dalam memberikan nilai dan layanan premium kepada 

pelanggannya dalam manajemen mesin dan manajemen pemeliharaan pembangkit 

listrik dan pengadaan barang dan jasa, terutama peralatan listrik, suku cadang 

mesin diesel, mesin gas dan perangkat keras komputer. Namun, PT.BGP hingga 

saat ini memiliki standar tertinggi dan hubungan yang paling erat dengan PT. 

Perusahaan Listrik Negara (Persero). Bersama-sama bekerja berdampingan untuk 

memastikan dapat mencapai target 400MW. 

Salah satu proyek eksklusif PT.BGP adalah memasok energi daya listrik 

lebih dari 12.000 kW ke PLTD Leung Bata, Banda Aceh, yang beroprasi dalam 

kondisiprima. Dan beberapa proyek luar biasa seperti di PLTD Matekko, Makasar. 

Namun demikian, fokus PT.BGP adalah menepatkan diri pada standar reputasi 

yang lebih tinggi dengan menciptakan perusahaan yang kuat dengan mencari 

semangat sejati, menekankan kualitas dengan keinginan mengejar kesempurnaan 

sesuai dengan aturan pengembangan pasar dan kebijakan orientasi perkembangan. 

Akhirnya, PT.BGP selalu menganut satu visi, sebagai mitra daya penuh dalam 

dunia konsumsi daya yang bergerak cepat dan selalu berubah ini dan didukung oleh 

tim yang terdiri dari orang-orang yang bermotivasi tinggi dan berkualitas. Ini untuk 

membangun dan melayani hubungan terbaik dengan pelanggannya yang paling 

berharga dan untuk membuat percaya pada mitra perusahaan kami “Energize Your 

World”.  
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Tujuan berdirinnya cabang perusahaan PT. BGP yang berada pada wilayah 

Kec.Merbau, Kab.Kepulauan Meranti yang berlokasi di JL. Pedas, Desa Bagan 

Melibur adalah untuk memenuhi kebutuhan pentingnya listrik bagi masyarakat 

Kec.Merbau pada khususnya dan Pulau Padang pada umumnya. Diawali karena 

melihat perkembangan pesat di Kelurahan Teluk Belitung disegala Bidang, maka 

pada akhir tahun 2012 dilahan seluas 53 x 33 meter PT. PLN (Persero) dan PT. 

Bima Golden Powerindo bekerja sama melakukan pengadaan mesin untuk 

memenuhi kebutuhan listrik dimasyarakat.  

 

1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Menjadikan salah satu perusahaan yang menekankan segi kualitas sebagai 

moto utama perusahaan. PT. Bima Golden Powerindo berkomitmen untuk 

memberikan layanan dan solusi terbaik bagi masyarakat. Komitmen itu tercermin 

dalam visi dan misi perusahaan untuk menjadi Perusahaan terbaik di Kecamatan 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.  

 

1.2.1 Visi  

a. Menjadi perusahaan berkualitas tinggi dalam memasok barang dan 

jasa kepada pelanggan 

b. Prioritaskan kepuasan pelanggan 

c. Menjadi perusahaan yang terus tumbuh kualitas barang dan jasa 

d. Menjalankan bisnis yang saling menguntungkan antara pelanggan 

dan perusahaan 

e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

 

1.2.2. Misi  

a. Memberikan kualitas energi listrik alternatif terbaik bagi pelanggan 

b. Menyediakan layanan pelanggan 

c. Mengembangkan kualitas layanan untuk pelanggan 

d. Menyelenggarakan bisnis dengan baik, berdasarkan prosedur 



3 
 

1.3  Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Struktur Organisasi Perusahaan  

Sumber : Dokumen PT.Bima Golden Powerindo Site Bagan Melibur 
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  Uraian Kerja pada PT. Bima Golden Powerindo Bagan Melibur menyusun 

suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. 

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada PT. Bima Golden Powerindo 

Bagan  Melibur : 

1. Direktur 

Tugas direktur adalah : 

a. Membuat perencanaan jangka panjang masa depan perusahaan. 

b. Membuat kebijakan perusahaan. 

c. Mengawasi dan memonitor perusahaan secara secara menyeluruh. 

d. Merancang laporan dari general manager. 

 

2. Manager 

Tugas manager adalah : 

a. Memimpin koordinator lapangan disetiap departemen dan memberi 

pertanggung jawaban atas seluruh pekerjaan koordinator lapangan. 

b. Bekerjasama dengan direktur dalam membuat dan menetapkan 

kebijakan peraturan-peraturan dalam perusahaan. 

c. Berperan dan bertindak mewakili direktur utama dalam pengambilan 

keputusan. 

 

3. Koordinator Lapangan 

Tugas koordinator lapangan adalah : 

a. Bertanggung jawab secara langsung terhadap general manager atas 

seluruh pekerjaan. 

b. Memonitor dan mengawasi pekerjaan. 

c. Mengeluarkan surat untuk pembelian suku cadang mesin untuk 

pembangkit listrik. 

d. Memastikan pemanfaatan yang efesien atas dana, fasilitas dan sumber-

sumber perusahaan. 
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4. Mekanik 

Tugas mekanik adalah : 

a. Bertanggung jawab atas ketersediaanya mesin, peralatan untuk kerja. 

b. Mengkoordinir tugas-tugas dibagian perawatan mesin. 

c. Mengajukan permintaan pembelian alat dan kebutuhan-kebutuhan 

lainnya yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan perusahaan. 

d. Bertanggung jawab atas penggunaan suku cadang dan biaya-biaya 

yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan maintenance 

dan repair. 

 

5. Kepala operator 

Tugas kepala operator adalah : 

a. Menyusun, mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

repair mesin-mesin peralatan agar tidak menggangu jalan nya operasi 

perusahaan. 

b. Mengadakan pencatatan mengenai besarnya bahan bakar yang 

dikeluarkan oleh masing-masing mesin. 

c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan-peralatan. 

d. Menjaga disiplin kerja dan menilai prestasi kerja bawahannya secara 

berkala. 

 

6. Operator 

Tugas operator adalah : 

a. Bekerja dan memelihara semua kondisi peralatan perusahaan. 

b. Mengadakan pengecekan langsung bekerjanya dan kondisi semua 

peralatan perusahaan. 

c. Membuat laporan harian kegiatan yang dilakukan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya. 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

Lay Out menjadi suatu hal yang sangat penting untuk suatu perusahaan 

karena baik buruknya Lay Out akan menentukan efesiensi perusahaan, laba 

perusahaan serta ketangguhan perusahaan. 

Lay Out merupakan susunan dari mesin-mesin genset dan peralatan 

disuatu perusahaan atau pembangkit listrik, yang mana Lay Out yang baik itu 

dapat diartikan sebagai penyusun yang teratur dan efesiensi dari semua fasilitas 

perusahaan dan kerja yang dibagian pembangkit listrik, penempatan peralatan 

kerja yang baik, pengerjaan minimal serta meminimalkan Cost. 

 

 

 

Gambar 1.2 Lay out perusahaan PT. Bima Golden Powerindo Site Bagan Melibur 

Sumber : Dokumen PT. Bima Golden Powerindo Site Bagan Melibur 
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Gambar 1.3 Single Line Diagram  

Sumber : Dokumen PT. Bima Golden Powerindo Site Bagan Melibur 

 

1.4.1 Tata Letak Bangunan 

Adapun tata letak bangunan PT. Bima Golden Powerindo yaitu sebagai 

berikut : 

a. Perusahaan in mempunyai sebuah bangunan dengan ukuran 53 x 33 M dan 

mempunyai 12 unit mesin pembangkit listrik merk DOOSAN 

GV180TI/10 Cylinder (Engine 1,2,3,4,5,7), DOOSAN GV222TI/12 

Cylinder (Engine 6,8,9,10), DOOSAN P222LE/12 Cylinder (Engine 

11,12) dengan kapasitas 2.5 Mega Watt serta pipa penyaluran gas dan 

HSD. Dimana 10 unit mesin pembangkit listrik ini menggunakan bahan 

bakar gas dan 2 diantaranya menggunakan bahan bakar minyak solar 

(HSD). 

b. Gudang peralatan, gudang mesin dan suku cadang dengan ukuran 4 x 4 

M. 

c. Kantor dengan ukuran 4,5 x 4 M. 

d. Ruang Fedder dengan ukuran 3 x 4 M. 

e. Ruang Panel/Control engine dengan ukuran 2 x 7 M. 

f. Pos satpam dengan ukuran 2,5 x 3,5 M. 



8 
 

g. Gudang penyimpanan oli engine gas dan engine diesel. 

1.4.2 Workshop 

Di perusahan ini gedungnya bersifat tertutup beratap dan berdinding 

setengah bagian gedung dan mayoritas dindingnya terbuat dari seng dan kerangka 

bangunan terbuat dari baja kontruksi. Di dalam gedung-gedung tersebut banyak 

terdapat mesin-mesin pembangkit seperti mesin tipe DOOSAN GV180TI/10 

Cylinder (Engine 1,2,3,4,5,7), DOOSAN GV222TI/12 Cylinder (Engine 

6,8,9,10), DOOSAN P222LE/12 Cylinder (Engine 11,12) dengan kapasitas 2.5 

Mega Watt. 

 

1.4.3 Gudang Peralatan 

Penyusunan peralatan pada gudang ini sangat tersusun sangat rapi dengan 

memisahkan semua jenis peralatan dan diberi tanda berupa tulisan pada setiap 

kotak penyimpanan dan dilengkapi dengan daftar jenis-jenis peralatan yang ada, 

sehingga dapat mempermudah dalam pengecekan atau mencari alat. Untuk keluar 

masuk barang akan diatur oleh kepala operator sehingga barang yang akan keluar 

atau masuk akan dapat diketahui dengan jelas. 

 

1.4.4 Gudang Penyimpanan Kontruksi 

Pada gudang ini oli disimpan secara tersusun per drumnya dengan 

maksimal isi ruangan 20 drum beserta motor pompa oli 1 unit. Sedangkan untuk 

kontruksinya dilengkapi dengan ragum 1 buah, biasanya tempat untuk kontruksi 

ini dipakai pada saat pembersihan kompomen-komponen mesin, menggerinda, 

melakukan pengelasan dll. 
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1.4.5 Kantor  

Kantor pada perusahaan ini diletakkan pada satu bumbung atap. Bangunan 

tersebut terbuat dari batu dan beratap seng dengan luasan 4.5 x 4 M, ruangan ni 

dilengkapi fasilitas seperti AC (Air conditioner), dispenser, printer, radio, TV dll. 

Karyawan yang masuk bekerja di perusahaan ini secara bergantian (shift) dengan 

jadwal masing-masing 6 hari dalam bekerja, jumlah dalam satu shift ini hanya 

terdiri dari 4 orang saja, dan saat jam makan telah tiba mereka pulang masing-

masing kerumah mereka untuk makan tanpa ditanggung jawab oleh perusahaan. 

 

1.4.6 Security 

Pos security diletakkan didepan pintu gerbang perusahaan dengan bentuk 

bangunan semi permanent dengan luas 2,5 x 3,5 M. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

 

2.1  Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanankan  

Spesifikasi tugas yang dilaksanakan bertujuan agar penulis menjelaskan tugas 

ataupun pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tempat dilaksanakannya kerja 

praktek agar pembaca mengetahui lebih jelas tentang pekerjaan yang telah 

dilaksanakan disaat kerja praktek. 

           Adapun kegiatan atau pekerjaan yang telah terlaksana dari 5 Juli – 30 

Agustus 2021, tepatnya selama 57 hari adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Agenda kegiatan minggu ke 1 (satu), 5 Juli s/d 11 Juli 2021  

 

 

 

 

 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket.Tempat 

Senin,   

05 - 07 - 2021 

• Survey area tempat kerja serta  

pengenalan alat – alat Safety keamanan 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Selasa,  

 06 - 07 - 2021 

• Pengenalan panel engine maupun sinkron, 

Feeder dan mesin- mesin yang beroperasi  

di PT. BGP site Melibur 

Rabu,   

07 - 07 - 2021 

• Belajar metode membaca nilai dan hal 

apa yang harus di perhatikan dalam 

mengoperasikan engine melalui panel 

sinkron 
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Tabel 2.2 Agenda kegiatan minggu ke 2 (Dua) 12 July s/d 18 July 2021 

 

 

 

 

Kamis,  

 08 - 07 - 2021 

• Belajar metode pengambilan nilai 

beban  

(Daya masuk serta keluar) pada Feeder 

kota dan mengkirau 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

Jumat,  

 09 - 07 - 2021 
                  OFF / LIBUR 

Sabtu,   

10 - 07 - 2021 

                 OFF / LIBUR 

Minggu,   

11 - 07 - 2021 

• Melakukan Pemeriksaan oli dan air 

radiator Pada engine D#11 & D#12 

• Melakukan Penambahan oli sebanyak  

5 liter pada engine D#7 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,   

12 - 07 - 2021 

• Melakukan pemeriksaan engine yang 

sedang beroperasi maupun tidak 

sedang beroperasi  

• melakukan Pembersihan di area  

lingkungan PT.BGP 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Selasa,   

13 - 07 - 2021 

                        SAKIT 

Rabu,  

 14 - 07 - 2021 

• Melakukan Penambahan  

oli sebanyak 10 liter pada engine D#7 

•  Mengambil nilai beban engine baik 

yang keluar dan yang dihasilkan pada 

kedua feeder 



12 
 

 

 

 

 Tabel 2.3 Agenda kegiatan minggu ke 3 (Tiga) 19 Juli s/d 25 Juli 2021 

 

Kamis,  

 15 - 07 - 2021 

• Pengambilan nilai beban engine yang 

sedang beroperasi setiap jamnya 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Jumat,  

 16 - 07 - 2021 

• Melakukan Pemeriksaan pada 

tekanan gas dan memastikan agar 

tekanan gas dalam kondisi normal  

• Stand By dan melakukan pengecekan  

kondisi Engine melalui panel sinkron 

Sabtu,   

17 - 07 - 2021 

                          OFF / LIBUR 

Minggu,   

18 - 07 - 2021 

                          OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,   

19 - 07 - 2021 

• Melakukan Sonding Solar pada Tanki 

• Melakukan Perawatan Engine D#6 

• Mengganti oli sebanyak 42 L engine 

D#6 

• Cleaning air filter atau membersihkan 

filter udara pada engine D#6 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

Selasa,  

 20 - 07 - 2021 

• Melakukan pemeriksaan rutin pada  

seluruh engine yang sedang beroperasi 

maupun sedang tidak beroperasi 

• Belajar metode base load pada engine 

Rabu,  

21 - 07 - 2021 

• Membuat laporan beban engine yang 

dihasilkan dan dikirim ke PLN & 
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Tabel 2.4 Agenda kegiatan minggu ke 4 (Empat) 26 November s/d 1 Agustus 2021 

Upadte Melibur pada jam 18.00 , 19.00 

dan 22.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

Kamis,  

22 - 07 - 2021 

• Melakukan pemeriksaan rutin pada  

seluruh engine yang sedang beroperasi 

maupun sedang tidak beroperasi 

• Mengganti busa darcon engine unit gas 

• Penambahan oli D#4 sebanyak 5 liter 

Jumat,  

23 - 07 - 2021 

• Melakukan pengambilan nilai beban 

engine yang sedang beroperasi setiap 

jam, mulai dari jam 23.00 – 08.00 WIB 

• Membuat laporan nilai beban yang 

dihasilkan engine yang beroperasi 

kemudian dikirim pada jam 08.00 WIB  

Sabtu,  

24 - 07 - 2021 

• Membuat laporan tentang kondisi engine 

HT (High Temperature) dan nilai beban 

engine yang beroperasi 

• Melakukan penambahan air radiator 

engine D#2 dan engine D#8 

Minggu,  

25 - 07 - 2021 

                        OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,  

26 - 07 - 2021 

                      OFF / LIBUR  

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Selasa,  

27 - 07 - 2021 

                           SAKIT 
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Tabel 2.5 Agenda kegiatan minggu ke 5 (Lima) 2 Agustus s/d 8 Agustus 2021   

Rabu,  

28 - 07 - 2021 

                           SAKIT   

 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

Kamis,  

29 - 07 - 2021 

• Melakukan pemeriksaan rutin Pada  

seluruh engine baik yang beroperasi 

ataupun sedang tidak beroperasi 

• Belajar metode pengoperasin engine 

gas & diesel 

Jumat,  

30 - 07 - 2021 

                                SAKIT 

Sabtu,  

31 - 07 - 2021 

                                SAKIT 

Minggu,  

01 - 08 - 2021 

                                SAKIT 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,  

02 - 08 - 2021 

                         OFF / LIBUR 
 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

Selasa,  

03 - 08 - 2021 

                         OFF / LIBUR 

Rabu,  

04 - 08 - 2021 

                               SAKIT   

Kamis,  

05 - 08 - 2021 

• Melakukan pemeriksaan rutin pada 

seluruh engine yang beroperasi dan 

sedang tidak beroperasi 
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Tabel 2.6 Agenda kegiatan minggu ke 6 (Enam) 9 Agustus s/d 15 Agustus 2021 

• Melakukan Penambahan air radiator  

pada engine D#10 & D#7 

 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Jumat,  

06 - 08 - 2021 

• Melakukan Perawatan engine D#5 

• Melakukan Penggantian oli baru 

pada engine D#5 sebanyak kurang 

lebih  

40 liter  

Sabtu,  

07 - 08 - 2021 

• Melakukan Pergantian oli baru 

sebanyak kurang lebih 40 liter pada 

engine D#3 

• Melakukan perawatan engine D#3 

• Mempersiapkan dan menyelesaikan  

Bab 1 laporan kerja praktek 

Minggu,  

08 - 08 - 2021 

                            OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket.Tempat 

Senin,  

09 - 08 - 2021 

• Membuat dan mengirim laporan nilai 

beban jam 18.00 , 19.00 dan 22.00 WIB 

Kepada PLN dan Update melibur 

• Melakukan Pengambilan nilai beban 

engine yang sedang beroperasi tiap 

jam, mulai dari jam 16.00 – 24.00 WIB 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

Selasa,  

10 - 08 - 2021 

• Mempersiapkan judul atau topik 

pembahasan laporan kerja praktek 

• Melakukan observasi mengenai panel 

sinkron dan deepsea elc. 
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Tabel 2.7 Agenda kegiatan minggu ke 7 (tujuh) 16 Agustus s/d 22 Agustus 2021   

Rabu,  

11 – 08 – 2021 

• Melakukan pengecekan nilai  

keseluruhan beban engine yang telah 

tersinkron 

• Melakukan pengecekan tekanan gas  

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Kamis,  

12 - 08 - 2021 

• Melakukan sonding minyak solar pada 

tanki BBM  

Jumat,  

13 - 08 - 2021 

• Standby memastikan kondisi engine  

tetap dalam keadaan normal dan baik 

Sabtu,  

14 - 08 - 2021 

• Belajar metode mengatasi Trip dan 

Blackout (BO) 

Minggu,  

15 - 08 - 2021 

                          OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,  

16 - 08 - 2021 

• Melapor dan mengatasi Trip dan BO 

(Blackout) pada feeder mengkirau 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

Selasa,  

17 - 08 - 2021 

• Membuat dan mengrim laporan nilai 

beban engine kepada PLN & Update 

Melibur 

Rabu,  

18 - 08 - 2021 

• Mengirim foto informasi tekanan gas 

kepada PLN & Update melibur 

• Stand By dan memeriksa kondisi 

Engine melalui panel sinkron 

Kamis,  

19 - 08 - 2021 

• Stand By, memeriksa, dan memastikan 

kondisi engine dalam keadaan normal 

melalui panel sinkron 
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Tabel 2.8 Agenda kegiatan minggu ke 8 (delapan) 23 Agustus s/d 29 Agustus 2021 

 

Jumat,  

20 - 08 - 2021 

• Melakukan perawatan engine D#7 

• Belajar Software Deepsea  

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

Sabtu,  

21 - 08 - 2021 

• Cleaning radiator engine D#12 

• Mengirim laporan nilai beban ke PLN 

pada jam 19.00 & 22.00 WIB 

Minggu, 

22 – 08 - 2021 

                        OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,  

23 - 08 - 2021 

• Melakukan pengambilan nilai beban 

engine yang sedang beroperasi 

setiap jam, mulai dari jam 08.00 – 

16.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

Selasa,  

24 - 08 - 2021 

• Melakukan Perawatan pada engine 

D#10 

• Melakukan penambahan air radiator 

sebanyak setengah galon air 

Rabu,  

25 - 08 - 2021 

• Observasi metode wiring dalam 

Panel sinkron GCP  

• Melakukan pennambahan air radiator 

pada engine D#9  

Kamis,  

26 - 08 - 2021 

• Standby dan menjaga kondisi engine 

tetap dalam keadaan normal 

• Melakukan Dokumentasi sebagai 

bahan pembuatan laporan kerja 

prakek 



18 
 

 

Tabel 2.9 Agenda kegiatan minggu ke 9 (sembilan) 30 Agustus s/d 31 Agustus 2021 

 

2.1.1 Pada  Minggu pertama hari pertama  (Senin  5 Juli 2021), Personalia  PT.Bima 

Golden Powerindo melakukan pengenalan tempat kerja atau site, dan penulis 

diperkenalkan alat - alat keamanan (safety) yang harus digunakan seperti sepatu, 

sarung tangan, kacamata, penutup telinga (ears plug), mengingat di lingkungan atau 

site ini engine – engine yang ada menggunakan bahan bakar gas dan solar, serta 

tingkat kebisingan sangat tinggi dan tegangan listrik yang ada pada perusahaan ini 

memiliki daya sebesar 2,5 MegaWatt, jadi baik karyawan maupun penulis 

diharuskan lebih berhati – hati dan menjaga keamanan (safety) agar terhindar dari 

hal – hal yang tidak diinginkan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja. 

 

Jumat,  

  27 - 08 - 2021 

• Melakukan Perawatan pada engine 

D#5 dan mengganti oli baru 

sebanyak  

42 liter 

 

 

 

PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

Sabtu,  

28 - 08 - 2021 

• Melengkapi laporan kerja praktek 

• Standby dan menjaga kondisi engine 

tetap dalam keadaan normal 

Minggu,  

29 - 08 - 2021 

OFF / LIBUR 

HARI / 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN / PEKERJAAN Ket 

Senin,  

30 - 08 - 2021 

• Menyelesaikan Laporan Kerja Praktek  
PT. BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO Selasa 

31 – 08 - 2021 

• Melakukan Seminar ataupun presentasi 

tentang laporan kerja praktek yang telah 

dibuat dan terlaksana 
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 Pada satu bulan pertama kerja praktek mulai dari tanggal 6 juli - 5 agustus 

2021, penulis ditugaskan untuk kerja praktek dengan sistem shift kerja. Shift kerja 

adalah suatu penetapan jam kerja karyawan ataupun anggota yang berbeda dengan 

jam kerja karyawan atau anggota pada umumnya. 

Jadwal shift dalam seminggu itu ada 4 (empat) antara lain :  

 

1. shift pagi dimulai dari jam 08.00 – 15.00 WIB 

2. shift sore dimulai dari jam 15.00 – 23.00 WIB 

3. shift malam dimulai dari jam 23.00 – 08.00 WIB 

4. shift Off yaitu shift yang libur / beristirahat 

 

  Tiap shift dilaksanakan sebanyak 2x oleh anggota grup secara berganti - 

gantian, untuk grup shift sendiri dibagi dalam 4 grup, yaitu : grup A , B , C dan D. 

Penulis ditugaskan mengikuti shift kerja pada grup B yang diketuai oleh bapak 

Handri sebagai kepala operator, bapak Kodri dan bapak Yusrizal sebagai operator 

serta bapak Saryono sebagai security pada grup B.  

 

penulis diperkenalkan tentang engine yang ada di PT. Bima Golden Powerindo 

Melibur meliputi dari Generator Set, feeder, panel engine, panel sinkron Dan juga 

diajari metode pengambilan data engine maupun hal – hal penting tentang engine 

melalui panel sinkron dan feeder. Pada pengambilan data hal yang harus di catat 

dan di pehatikan antara lain adalah tegangan (volt), arus (ampere), cos Phi, 

Frekuensi (hz), putaran mesin per menit(rpm), After Stand, kilo volt ampere (kvar), 

lama waktu kerja mesin (stand running Hours), daya beban (kw) dan lain – lain. 

Data engine dan feeder yang sudah diambil tadi akan di kirim kepada pihak PLN 

dan Grup update melibur guna sebagai peninjauan dan memastikan bahwa engine 

bekerja dengan normal. 
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                    Gambar 2.1 Pengambilan data pada panel sinkron & feeder 

                                           Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2.1.2  Pada minggu kedua kerja praktek, Penulis belajar mengenai pemeriksaan 

atau pengecekan engine generator, pemeriksaan baik itu pengecekan oli, air 

radiator, dan air baterai aki yang ada pada engine. Pengecekan engine dilakukan 

biasanya oleh shift yang bertugas pada pagi dan sore hari, pengecekan dilakukan 

guna menjaga engine yang sedang beroperasi maupun sedang tidak beroperasi 

(Standby), dapat bertahan lebih lama masa operasinya (lifetime engine), serta 

menjaga kualitas engine, dan meminimalisir adanya gangguan saat engine sedang 

beroperasi.  

 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan oli dan air radiator pada engine 

                                         Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 
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2.1.3 Pada minggu ketiga, penulis belajar mengenai dan bagaimana teknik 

sounding minyak pada tanki penyimpanan solar, sounding sendiri dipakai untuk 

mengetahui jumlah muatan atau bahan bakar sisa dan bisa menjadi perhitungan 

jumlah pemakaian harian. Belajar bagaimana membuat dan mengirim laporan 

tentang daya yang dihasilkan dan digunakan (In & Out) baik untuk update melibur 

dan PLN, laporan daya maupun mesin dikirim pada jam 08.00, 12.00, 18.00, 19.00 

dan 22.00 WIB 

 

 

Gambar 2.3 Sonding minyak solar & Laporan pada PLN & Site Kerja PT. BGP Melibur 

                                         Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2.1.4 Pada minggu keempat penulis hanya datang satu kali dikarenakan sedang 

sakit, yang berkemungkinan bisa menular sehingga di izinkan untuk beristirahat 

sampai kondisi keadaan sehat dan memungkinkan untuk mengikuti kerja praktek 

kembali. Hal ini juga bentuk antisipasi agar mengurangi peluang sakit yang dialami 

tidak menular kepada karyawan lain sehingga dapat mengganggu kinerja PT. Bima 

Golden Powerindo site Melibur. Akan tetapi untuk satu hari masuk dalam minggu 

keempat ini, penulis belajar metode pengoperasian engine baik engine gas maupun 

diesel. 
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Gambar 2.4 Pengoperasian engine melalui panel sinkron 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2.1.5 Pada minggu kelima penulis banyak melakukan aktivitas perawatan engine 

seperti penggantian oli baru dan mengisi ulang air radiator, penggantian oli baru 

dari observasi penulis oli diganti kisaran sudah digunakan selama 16 sampai 20 hari 

pemakaian dan tergantung dari kualitas oli saat dilakukan pemeriksaan atau 

pengecekan, untuk air radiator setiap melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan 

ketika air radiator tidak sedang dalam keadaan penuh lebih baik di tambah ketika 

engine sedang dalam kondisi belum beroperasi (standby).  

 

 

Gambar 2.5. Penggantian oli baru & Pengisian air radiator 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 
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2.1.6 Pada minggu keenam, sudah tidak mengikuti sistem shift kerja. Penulis 

meminta untuk di tempatkan pada sore hari yaitu dari jam 16.00 – 24.00 WIB. 

Dikarenakan mulai jam 18.00 – 21.00 WIB merupakan waktu daya beban 

memuncak atau saat – saat daya yang dibutuhkan paling banyak, sehingga untuk 

kerja mengoperasikan engine lebih banyak dari waktu atau jam lainnya, jadi penulis 

bisa lebih memahami metode pengoperasian engine. Penulis standby memastikan 

kondisi engine dalam keadaan normal dan juga memeriksa tekanan gas, tekanan gas 

normal untuk mengoperasikan engine dalam skala banyak biasanya kisaran nilai 45 

– 50 PSI. Info tekanan gas dikirimkan kepada grup PLN & Update melibur satu jam 

sekali dengan metode dokumentasi foto. 

 

 

Gambar 2.6. Standby menjaga engine dalam keadaan normal & Pengambilan data tekanan gas 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2.1.7 Pada minggu ketujuh, Penulis belajar metode mengatasi trip dan BO 

(Blackout). Trip atau BO terjadi karena banyak faktor salah satunya bisa 

dikarenakan jaringan yang terganggu dan metode pengoperasian engine yang tidak 

sesuai dengan ketentuan. Jika terjadi Trip atau BO operator langsung menuju feeder 

untuk mengetahui indikasi terjadinya Trip atau BO dan melaporkan kepada grup 

whatsapp PLN & Update Melibur. Daripada itu penulis juga belajar tentang 

intrumen Deepsea elc bersama teknisi electrical PT. BGP site Melibur Bapak 

Taslim. 
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Gambar 2.7. Standby menjaga engine dalam keadaan normal & Pengambilan data tekanan gas 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2.1.8 Pada minggu ke delapan, Penulis melakukan observasi sendiri tentang 

wiring pada panel GCP atau panel sinkron yang sudah dijelaskan minggu 

sebelumnya oleh Bapak Taslim, dan penulis mempraktekkan metode mengatur 

maupun mengoperasikan engine Genset melalui software DSE Configuration Suite 

& Scada. Kemudian daripada itu penulis juga melakukan dokumentasi guna 

melengkapi dokumen kelengkapan laporan kerja praktek penulis. 

 

 

Gambar 2.8 Standby menjaga engine dalam keadaan normal & Pengambilan data tekanan gas 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 
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2.1.9   Pada minggu ke sembilan atau terakhir, penulis harus menyelesaikan laporan 

kerja praktek dan mempersiapkan diri untuk melakukan seminar atau presentasi 

laporan kerja praktek yang sudah dibuat oleh penulis. 

 

2.2  Perangkat Keras atau Lunak yang Digunakan  

Selama proses kegiatan kerja praktek yang telah terlaksana, berikut beberapa 

perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

seperti :  

 

1. Peralatan dan perlengkapan perawatan engine (ToolBox ataupun Toolkit). 

2. Buku panduan engine Doosan GV180TI , GV158 , GV180 , GV222 yang 

dilengkapi dengan bagian-bagian dari engine Doosan tersebut.  

3. Laptop sebagai sarana pembelajaran maupun media untuk mengatur 

Deepsea baik di panel sinkron dan engine secara software. 

4. Software DSE Configuration Suite, sebagai media pembelajaran maupun 

mengatur metode pengoperasian sistem Deepsea pada panel sinkron 

maupun engine. 

5. Bahan bakar yang digunakan yaitu gas murni (Natural gas).  

6. Perlengkapan kebersihan seperti kain lap, kuas, sekop, sapu, dan sikat. 

7. Perlengkapan safety seperti helm, kacamata, penutup telinga (ears plug), 

sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain.  

8. ATK (Alat Tulis Kantor) seperti Pena , Buku , Kertas. 

9. Smartphone sebagai media komunikasi dan dokumentasi 
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2.3 Data - Data yang Diperlukan  

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 teknisi atau operator yang sedang melakukan pekerjaannya.  

 

2. Interview  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

baik dengan teknisi, mekanik dan operator yang ada di ruang lingkup 

industri/perusahaan.  

 

3. Studi Lapangan  

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan proses dan cara kerja, juga 

catatan-catatan yang didapatkan di site atau tempat kerja. 

 

2.4 Dokumen- Dokumen File yang Dihasilkan  

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa Dokumen file 

yang Penulis anggap perlu dan dokumen yang dihasilkan, dokumen atau file yang 

dihasilkan antara lain : 

1. Datasheet tentang engine Doosan GV180TI  

2. Dokumen tentang cara kerja dan perawatan engine Doosan GV180TI  

3. Dokumen file manual book engine Doosan GV158, GV180, dan GV222 

4. Software DSE Configuration Suite  

5. Driver penunjang Software DSE Configuration Suite 
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6. Wiring diagram panel komatsu sebagai referensi panduan 

7. Dokumen pendukung penyusunan laporan kerja praktek 

8. Contoh format laporan Kerja Praktek (KP) dari perusahaan.  

9. Laporan kerja praktek. 

 

2.5    Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas  

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa kendala 

yang penulis hadapi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan saat melakukan 

pekerjaan antara lain  :  

1. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan.  

2. Sulitnya berdiskusi disebabkan tingkat kebisingan yang tinggi pada site 

kerja praktek  

3. Kurangnya pengalaman dalam pengoperasian engine  

4. Sering terjadi pemadaman listrik (Blackout) akibat beban yang berlebihan  

5. Karena keterbatasan waktu kerja peraktek yang diberikan singkat, 

membuat penulis kurang mendalami tentang kelistrikan, engine, wiring 

panel, maupun belajar cara mengatur pengoperasian engine melalui 

deepsea DSE Configuration Suite.  

6. Berulang – ulang kali melakukan perbaikan dan pengecekan dalam 

pembuatan laporan kerja praktek agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan dalam pembuatan laporan.  
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2.6 Hal-Hal yang di Anggap Perlu  

Dalam menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal yang Penulis 

anggap perlu diantaranya adalah:  

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

penyusunan laporan.  

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat.  

3. Mengumpulkan informasi dan bahan untuk penyusunan laporan baik dari 

tanya jawab, observasi maupun dari media internet.  

4. Melihat, mempelajari, dan mengaplikasikan ilmu yang di dapat. 

5. Lembar pengesahan dari perusahaan sebagai bukti bahwa laporan kerja 

praktek telah selesai terlaksana.  

6. Sertifikat dari perusahaan tempat kerja praktek terlaksan 
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BAB III 

PANDUAN SEDERHANA PENGATURAN DEEPSEA 

MELALUI SOFTWARE DSE CONFIGURATION SUITE & 

SCADA 

 

 

3.1 Deep Sea Electronics (DSE) 

Deep Sea Electronics (DSE) telah menjadi perancang dan penyalur 

terkemuka modul kontrol generator, aksesoris, modul kontrol ATS dan charger 

selama lebih dari 35 tahun. Pada tahun 2010, DSE memperluas kepiawaiannya di 

bidang elektronika dan mulai mendesain, memproduksi lampu LED untuk aplikasi-

aplikasi komersial.Produk - produk DSE dengan tegas terbagi menjadi empat 

kelompok, yakni DSEGenset (Modul kontrol generator terkemuka), DSEAts 

(Modul kontrol transfer pengalihan otomatis), DSEPower (Charger baterai dan 

pasokan daya nan cerdas) serta DSELight (Papan LED canggih, solusi kontrol dan 

pasokan daya). Masing-masing merek menggabungkan produk-produk pilihan 

yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien kami. Berikut macam – macam 

produk dan menurut fungsinya : 

1. Manual Start Module merupakan bentuk paling sederhana dari kontrol 

generator elektronik dan berada setingkat di atas generator "start 

tarikan". Peralatan ini hampir identik dengan kontrol pada mobil Anda 

yang biasanya mempunyai sebuah kunci dan tombol untuk 

menghidupkan generator. Ketika listrik utama berhenti dan Anda perlu 

menggunakan listrik generator, maka Anda harus memutar kunci untuk 

menyalakan generator secara manual. Lebih lanjut, Auto Start Module 

selain memiliki semua fitur yang terdapat pada Manual Start Module, 

modul tersebut juga bisa diatur menyala secara otomatis ketika terjadi 

pemadaman listrik atau alat lain yang dihubungkannya.  
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               Gambar 3.1 Beberapa Module Auto dan manual Start Module Deepsea  

           Sumber : https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-a-manual-starts.html 

 

 

2. Auto mains failure (AMF) module merupakan kombinasi dari auto start 

module dan auto transfer switch (ATS) module. Berbeda dengan ATS 

yang hanya bisa memonitor listrik dari PLN, AMF selain mampu 

memonitor listrik utama, juga bisa mengatur generator. Dalam 

pengoperasiannya, AMF bekerja seperti auto start module. 

Perbedaannya, berdasarkan kondisi yang dimonitornya, AMF bisa 

menghasilkan input startnya sendiri. Modul AMF biasanya digunakan 

ketika listrik cadangan diperlukan pada suatu tempat. 

 

 

              Gambar 3.2 Beberapa Module Auto mains failure (AMF) Deepsea 

         Sumber : https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-mains-failure-amf.html 

  

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-a-manual-starts.html
https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-mains-failure-amf.html
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3. Auto transfer switch (ATS) berbeda dengan generator controller dalam 

hal ATS hanya memonitor listrik utama dan listrik generator tetapi tidak 

menghidupkan mesin. Unit tersebut biasanya ditempatkan pada panel 

monitor dan dihubungkan dengan pengatur generator. Ketika listrik 

PLN padam, ATS memberikan perintah kepada pengatur generator 

untuk menghidupkan genset. Ketika genset telah nyala dan berjalan, 

ATS akan mengalihkan listrik dari PLN ke generator. Selanjutnya, ATS 

akan menyelidiki apakah listrik utama sudah hidup kembali. Jika sudah 

kembali, maka ATS akan mengalihkan kembali ke listrik PLN dan 

memberitahukan generator untuk berhenti. 

 

 

               Gambar 3.3 Beberapa Module Auto transfer switch (ATS) Deepsea 

                  Sumber : https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html 

 

4. Load share & synchronising module merupakan generator controller 

utama. Unit tersebut terdapat dalam berbagai bentuk termasuk 

memungkinkan hingga 16 unit generator digabungkan bersama dan 

bahkan memberikan daya listrik kepada sistem listrik jaringan nasional. 

Load share & synchronising module dapat juga digunakan untuk 

dihubungkan dengan 'mains controller' untuk memonitor listrik dan 

berfungsi seperti ATS untuk semua genset biasanya mnimal teganan 

sumber untuk module ini iyalah 12 volt DC & dan 24 volt DC. 

 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html
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            Gambar 3.4 Beberapa Module Auto transfer switch (ATS) Deepsea 

                 Sumber : https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html 

  

 

3.2 Gambar Single Line Diagram Deepsea 8610 

 

 

        Gambar 3.5 Single line diagram deepsea 8610 

          Sumber : https://www.deepseaelectronics.com/genset/load-sharing-synchronising-control- 

                                              modules/dse8610/downloads/datasheet/135 

 

Single line diagram itu gambar listrik satu garis, yang menjelaskan sistem 

kelistrikan pada gardu induk secara sederhana sehingga memudahkan mengetahui 

kondisi dan fungsi dari setiap bagian peralatan instalasi yang terpasang, untuk 

operasi maupun pemeliharaan.  

 

 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html
https://www.deepseaelectronics.com/genset/load-sharing-synchronising-control-
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3.3 Panduan Menginstall Deepsea Configuration Suite 

Awal dan pertama sekali sebelum ingin mengatur Deepsea pada Panel 

sinkron, hal yang harus dilakukan iyalah mempunyai software DSE configuration 

Suite, bisa di download di website deepsea https://www.deepseaelectronics.com/, 

akan tetapi untuk mendownload set up installer diharuskan untuk mendaftar di 

website tersebut 

 

    Gambar 3.6 Website Deepsea electronics 

                                         Sumber : https://www.deepseaelectronics.com/ 

 

Untuk mendaftar akun Deepsea diharuskan mengisi data yang dibutuhkan 

serta melakukan konfirmasi serta validasi e-mail pendaftar untuk mendaftarkan 

akun, Setelah terdaftar dan Log in pada website deepsea, silahkan download 

installer DSE configuration suite atau pada link berikut : 

https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-configuration 

suite/software  

https://www.deepseaelectronics.com/
https://www.deepseaelectronics.com/
https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-configuration
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 Gambar 3.7 Website Download Software DSE Configuration Suite 

         Sumber : https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-config- 

                                                              suite/software 

 

Selesai mendownload lanjutkan dengan menginstall software tersebut, 

Centang semua untuk mendapatkan software yang complete atau keseluruhan 

fitur,setelah itu next dan tunggu sampai selesai pastikan PC atau laptop tetap 

terhubung dengan koneksi internet. 

 

 

 

Gambar 3.8 Proses menginstall & software DSE Configuration Suite 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

 

https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-config-
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3.4 Panduan Sederhana Pengoperasian DSE Configuration Suite 

Dalam mengoperasikan Software DSE Configuration Suite hal sederhana 

yang harus di ketahui adalah metode mendownload dan menginput data program 

baik dari module ke software dan software ke module, Berikut beberapa metode 

sederhana yang wajib diketahui antara lain : 

1. Mendownload data pengaturan engine dari modul ke software atau PC, 

Langkah pertama buka software DSE Configuration Suite dan input 

kabel USB dan Kabel pada modul pastikan sudah terhubung, Kemudian 

pilih Read Configuration from a module maka data pada module otomatis 

terinput kedalam software DSE Configuration Suite. 

 

 

                     Gambar 3.9 Proses menghubungkan kabel usb PC ke Module 

             Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 



36 
 

 

              Gambar 3.10 Metode mendownload data setinggan module ke software 

             Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

2. Mengupload atau mengirim data program dari software pc ke module 

Langkah pertama buka software DSE Configuration Suite dan input 

kabel USB dan Kabel pada modul pastikan sudah terhubung, Kemudian 

pilih menu file, pilih write to module atau bisa juga langsung menekan 

tombol f8 pada keyboard sebagai shorcut tunggu proses sampai selesai. 

 

 

            Gambar 3.11 Metode mengupload data setingan software ke module 

 Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 
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3. Mengconvert atau mengubah versi data program menyesuaikan yang 

dibutuhkan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, yang terbaru ataupun 

yang lama. Langkah pertama buka software DSE Configuration Suite 

dan buka data program yang ingin di konversi Kemudian pilih menu 

file, lalu convert to dan pilih sesuai dengan versi yang dibutuhkan, 

Setelah itu ikuti perintahnya sampai selesai. 

 

 

    Gambar 3.12 Metode mengubah versi data program atau mengkonversi 

                 Sumber : Dokumentasi Penulis 2021 

 

3.5 Hal – Hal yang Harus di Perhatikan Pada DSE Configuration Suite 

Pada saat ingin mengatur dan mensetting program atau module deepsea, ada 

beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu : 

1. Pastikan software DSE Configuration Suite yang ada sudah dalam versi 

terbaru agar fitur yang tersedia lebih complete. 

2. Untuk engine yang sering beroperasi jangan sekali – kali mengganti 

setinggan tentang, Tanggal & waktu (Date & Time), waktu telah beroperasi 

(running hours), AVR & Governoor jika data pada engine belum di backup 

karna jika diganti walau belum di simpan atau save tetap data akan berubah, 

jadi harus lebih berhati – hati. 

3. Pastikan kabel penghubung antara module dan PC dalam kondisi baik dan 

layak pakai. 
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4. Jika ingin melakukan konversi Program ke yang lebih tinggi ada 

kemungkinan tidak bisa terkonversi dikarenakan hal yang tidak terduga 

ataupun bug software, sehingga harus dilakukan metode manual dengan 

cara memindahkan data secara satu persatu antara versi lama ke versi yang 

baru. 

 

3.6 Kelebihan Mengatur Sitem Pengoperasian Engine Menggunakan 

Software DSE Configuration Suite 

Berikut kelebihan – kelebihan mengatur sistem pengoperasian engine 

menggunakan software DSE Configuration Suite : 

1. Pengaturan yang lebih spesifik dan lengkap dibandingkan pengaturan 

manual 

2. Perbandingan sistem software dan manual, manual bisa mengatur sistem 

hanya sekitar 40% dan sistem software lebih jauh daripada itu 

3. Jika terjadi kendala pada tombol pada module engine masih tetap bisa di 

operasikan menggunakan scada mimic pada software DSE Configuration 

Suite 

4. Dapat melihat secara keseluruhan data engine dengan mudah tidak serumit 

manual 

5. Memudahkan dan lebih efisien dibandingkan manual. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan laporan yang penulis paparkan dari hasil kegiatan 

kerja praktek di PT. Bima Golden Powerindo site Melibur, selama 54 (Hari) di 

mulai 5 Juli sampai dengan 30 Agustus 2021, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:  

a) Pembangkit listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) merupakan sebuah 

pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan atau engine gas 

sebagai penggerak generatornya berskala kecil (Mikro).  

b) Sistem pengoperasian pada engine gas sudah otomatis dengan 

menggunakan instrumen module Deepsea electronic Load share & 

synchronising. 

c) Perawatan dan pemeliharaan adalah sesuatu sistem kegiatan untuk 

menjaga, memelihara, mempertahankan, mengembangkan dan 

memaksimalkan daya guna dari segala sarana yang ada di dalam suatu 

perusahaan atau industri sehingga mengurangi biaya atau cost akan tetapi 

memaksimalkan pendapatan. 

d) Pengoperasian engine lebih efisiend dan mudah dengan menggunkannya 

modul deepsea yang sudah diatur bagaimana mestinya dibandingkan 

pengoperasian secara manual. 

e) Software DSE Configuration Suite & Scada sangat penting dipelajari jika 

engine sudah menggunakan sistem otomatis, jika terjadi masalah (trouble) 

akan lebih mudah diselesaikan dan lebih banyak metode alternatif dalam 

menyelesaikannya. 

f) Harus bisa menyesuaikan dan menempatkan diri dalam posisi dan kondisi 

apapun dalam dunia indsutri ataupun dunia kerja itu sangat penting. 
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4.2 Saran  

Selama melasanakan kerja praktek penulis menyadari akan kekurangan dan 

keselamatan serta banyak menemui hambatan - hambatan. Oleh karena itu, penulis 

memberikan saran demi kebaikan kita bersama untuk ke depannyan antara lain:  

a. Untuk karyawan maupun yang berada di lingkungan kerja atau site agar 

lebih memerhatikan keselamatan kerja (K3).  

b. Memperhatikan lingkungan sekitar area pembangkit listrik, sehingga tidak 

terjadi pencemaran lingkungan. 

c. Untuk Berkomunikasi antar karywan atau operator sangat susah 

dikarenakan tingkat kebisingan di site sangat tinggi, untuk itu penulis 

menyarankan alat komunikasi di site ditambah atau tiap karyawan memilki 

alat komunikasi satu sama lain. 

d. Kepada teman - teman yang akan melaksanakan kerja praktek, diharapkan 

bersungguh-sungguh dalam bekerja maupun mencari ilmu. Dan jangan 

menunda – nunda sesuatu berikan yang terbaik yang bisa dilakukan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 
 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-a-manual-starts.html, Diakses pada 

           tanggal 25 agustus 2021 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-mains-failure-amf.html, Diakses    

           pada tanggal 25 agustus 2021 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html, Diakses 

           pada tanggal 25 agustus 2021 

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html, Diakses  

           pada tanggal 25 agustus 2021 

https://www.deepseaelectronics.com/genset/load-sharing-synchronising-control  

           modules/dse8610/downloads/datasheet/135, Diakses pada tanggal  

           25 agustus 2021 

https://www.deepseaelectronics.com/, Diakses pada tanggal 25 agustus 2021 

https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-config  

           suite/software, Diakses pada tanggal 25 agustus 2021

https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-a-manual-starts.html
https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-mains-failure-amf.html
https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html
https://www.kmelectric.co.id/id/deep-sea/auto-transfer-switches-ats.html
https://www.deepseaelectronics.com/genset/load-sharing-synchronising-control
https://www.deepseaelectronics.com/
https://www.deepseaelectronics.com/genset/software-tools/dse-config
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