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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

melimpahkan rahmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja 

Praktek (KP) di PT. Bima Golden Powerindo, sebagai mana yang telah 

direncanakan. 

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

Bengkalis khususnya Prodi Teknik Elektro, yang wajib di ikuti oleh seluruh 

mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

didunia kerja  serta untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  

baru dalam menunjang ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

Laporan ini di harap kan dapat menambah kreativitas dan pengetahuan 

yang baik dan buruk bagi penulis maupun bagi pembaca laporan ini. Akhirnya, 

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. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis, baik 

itu secara moral maupun materil serta do’anya. 

2. Bapak Jhony Custer,ST.,MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Wan M. Faizal,ST.,MT, selaku ketua jurusan Teknik Elektro. 

4. Bapak Agustiawan. S.ST.,MT, selaku Ketua Prodi D3 Teknik Elektronika 

5. Bapak Abdul Hadi, ST.,MT, selaku Pembimbing KP di PT. Bima Golden 

Powerindo (BGP). 

6. Bapak Khairudin Syah, MT, selaku koordinator KP. 

7. Bapak-bapak dan ibuk-ibuk dosen jurusan Teknik Elektro. 

8. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, yang selalu menyertai 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 
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Dan kepada pihak PT. Bima Golden Powerindo. Tidak lupa penulis 

mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga yaitu kepada: 

1. Bapak William Taylor, selaku Pimpinan Perusahaan di PT. Bima Golden 

Powerindo 

2. Bapak Saidi, selaku Manager di PT. Bima Golden Powerindo 

3. Bapak Dedi Ramli, selaku Koordinator di PT.Bima Golden Powerindo 

4. Beserta Karyawan di PT. Bima Golden Powerindo 

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa laporan  Kerja Praktek (KP) ini masih jauh dari 

kesempurnaan dikarenakan kebatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu 

penulis  mengharapkan  kritik  dan saran yang bersifat  membangun  dari semua 

pihak guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang akan datang. 

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

   Meranti,   Agustus 2021 

       Penulis 

 

 

 

M KHOLILUL ROHMAN   

NIM : 3103191193 
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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 

komprensif, 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 400 MW. Salah satu proyek eksklusif PT.BGP 

adalah memasuk energi daya listrik lebih dari 12.000 kW ke PLTD Leung Bata, 

Banda Aceh, yang beroperasi dalam kondisi prima. 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”.  

Tujuan berdirinya cabang perusahaan PT.BGP yang berada pada wilayah 

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

e. Mendukung pengembangan karyawan dan menghargai prestasi. 
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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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1.3.1  Uraian Kerja 

PT.Bima Golden Powerindo 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 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  

(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 ini 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 pralatan, gudang mesin dan suku cadang dengan ukuran 4 x 4 M. 

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

d. Ruang FEEDER dengan ukuran 3 x 4 M. 

e. Ruang Panel/Control engine dengan ukuran 2 x 7 M. 
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f. Pos satpam dengan ukuran 2,5 x 3,5 M. 

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 komponen-komponen mesin, menggerinda, 

melakukan pengelasan dll. 

 

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 
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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 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 

Melakukan deskripsi  Kegiatan  Kerja  Praktek (KP) di perusahaan sangat 

penting bagi kita untuk menambahkan wawasan yang lebih bermanfaat, karena 

pada saat  kerja  praktek  kita  bisa  melihat  semua  secara  langsung  proses 

suatu pekerjaan dengan lebih jelas baik dari segi alat maupun yang  lainnya. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 1 bulan 28 hari adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Agenda Kegiatan Minggu Ke-1 (satu) 5  juli s/d 11 juli 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

05 juli 2021 
 Surfey area tempat kerja serta 

pengenalan safety 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

Selasa 

06 juli 2021 
 Pengenalan panel, feeder dan engine-

engine yang ada di PT.BGP 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) dan panel  syncron engine. 

 

Rabu 

07 juli 2021 

 

OFF / LIBUR 

Kamis 

08 juli 2021 

 

OFF / LIBUR 

Jum’at 

09 juli 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Pengecekan tekanan gas 

 Membersihkan  execiter generator 

marathon pada engine D#1 

 

Sabtu 

10 juli 2021 
 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

 Pengecekan tekanan gas 

 Drain air pada mini scrubber 

Minggu 

11 juli 2021 
 Running  unit D#12 Diesel 

 Pengoperasian sparator (alvalafal) 

 Melakukan pembersihan diarea 

lingkungan PT.BGP 
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Tabel 2.2 Agenda Kegiatan Minggu Ke-2 (dua) 12  juli s/d 18 juli 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

12 juli 2021 
 Melakukan pemeriksaan engine-

engine terutama oli dan air radiator 

 Melakukan pembersihan di area 

lingkungan PT.BGP 

 Pengoperasian  sparator (alvalafal)  

 Membuat dan mengirim data laporan 

kepada PLN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

 

 

Selasa 

13 juli 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Shift  malam  

 

Rabu 

14 juli 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Shift  malam 

 

Kamis 

15 juli 2021 

 

OFF / LIBUR 

Jum’at 

16 juli 2021 

 

OFF / LIBUR 

Sabtu  

17 juli 2021 
 Perawatan engine D#1 dan D#10 

 Penggantian new oil 40 l 

 Penggantian oil filter  

 Cleaning air filter 

 Memompa oli dan memasukkannya 

kedalam jerigen 

 

Minggu  

18 juli 2021 
 Melakukan pemeriksaan rutin pada 

seluruh engine 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2)dan data panel syncron engine 

 Melakukan sonding minyak solar 
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Tabel 2.3 Agenda Kegiatan Minggu Ke-3 (Tiga) 19 juli s/d 25 juli 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

19 juli 2021 
 Melakukan pemeriksaan rutin pada 

seluruh engine 

 Pengoperasian sparator (alvalafal) 

 Mencatat data beban puncak 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

Selasa 

20 juli 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Pengoperasian sparator ( alvalafal ) 

 Running unit D#12 Diesel 

 Membuat dan mengirim laporan 

kepada PLN 

 

Rabu 

21 juli 2021 
 Mencatat data feeder (out going 1 

dan 2) 

 Shift malam 

 

Kamis 

22 uli 2021 
 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

 Shift malam 

 

Jum’at 

23 juli 2021 

 

OFF/LIBUR 

Sabtu  

24 juli 2021 

 

OFF/LIBUR 

Minggu  

25 juli 2021 

 

SAKIT 
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Tabel 2.4 Agenda Kegiatan Minggu Ke-4 (Empat) 26 Juli s/d 01 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

26 juli 2021 

 

SAKIT 
 

 

 

 
 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

 

 

Selasa 

27 juli 2021 

 

SAKIT 

Rabu 

28 juli 2021 

 

SAKIT 

Kamis 

29 juli 2021 

 

SAKIT 

Jum’at 

30 juli 2021 

 

 Mencatat data panel syncron engine  

 

Sabtu  

31 juli 2021 

 

OFF/LIBUR 

Minggu  

01 agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 

 

 

 

Tabel 2.5 Agenda Kegiatan minggu Ke-5 (Lima) 02 Agustus s/d 08 Agustus 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

02 Agustus 2021 
 Perawatan engine D#9 

 Penggantian new oil 42  l 

 Cleaning air filter 

 Penggantian filter oil 

 Membersihkan breather pada engine 

D#9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

Selasa 

03 Agustus 2021 
 PM 750 

 Sonding minyak solar 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

 Perawatan air filter 

 Membersihkan breather pada engine 

D#10 

Rabu 

 04 Agustus 2021 
 Pengoprasian  sparator 

alvalafal 

 Melakukan pemeriksaan pada 

seluruh engine 
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Kamis 

05 Agustus 2021 
 Pengoperasian sparator 

(alvalafal)  

 Running engine D#12 Diesel 

 

Jum’at 

06 Agustus 2021 

 Mencatat data panel syncron engine  

 Membersihkan area lingkungan 

PT.BGP 

 

 

Sabtu  

07 Agustus 2021 

 

 Running engine D#12 

Minggu  

08 Agustus 2021 

 

 Running engine D#1 

 

 

Tabel 2.6 Agenda kegiatan minggu ke 6(enam) 09 Agustus s/d 15 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

09 Agustus 2021 
 Penambahan air radiator D#7 

 Membuat dan mengirim laporan 

kepada pihak PLN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

Selasa 

10 Agustus 2021 

 

SAKIT 

Rabu 

11 Agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 

Kamis 

12 Agustus 2021 
 Mencatat data feeder  (out 

going 1 dan 2) 

 Membersihkan area 

lingkungan PT.BGP 

 

 

Jum’at 

13 Agustus 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

Sabtu  

14 Agustus 2021 
 Memeriksa air radiator engine  

D#2,3,6,9 

 

Minggu  

15 agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 
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Tabel 2.7 Agenda Kegiatan Minggu Ke-7 (tujuh) 16 Agustus s/d 22 Agustus 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin 

16 agustus 2021 

 

 Mengambil data harian beban feeder 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

Selasa 

17 agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 

Rabu 

18 agustus 2021 
 Pengoperasian engine D#12 

saat beban puncak 

Kamis 

19 agustus 2021 

 

 Mencatat data panel syncron engine 

 

Jum’at 

20 agustus 2021 

 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

Sabtu  

21 agustus 2021 
 Mencatat data panel syncron engine 

 Mencatat data feeder (out going 1 dan 

2) 

 

Minggu  

22 agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.8 Agenda Kegiatan Minggu Ke-8 (delapan) 23 Agustus s/d 29 Agustus 2021 
 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Ket 

Senin  

23 agustus 2021 
 Membersihkan komponen-komponen 

pada engine D#7 
 

 

 

 
 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

 

 

 Selasa  

24 agustus 2021 
 Pemrograman Modul APK Deep 

Sea electronics sebagai monitoring 

pembangkit 

 

Rabu 

25 agustus 2021 
 Membersihkan komponen-

komponen engine D#7 
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Kamis 

26 agustus 2021 
 Membersihkan bagian knalpot pada 

engine D#2 

 

Jum’at 

27 agustus 2021 
 Penambahan oil dan air radiator pada 

engine D#5 

 Praktikum Input Data Program Deep 

sea Elektronics DSE 8610 

 

Sabtu  

28 agustus 2021 
 Membersihkan bagian knalpot pada 

engine D#1 

 

Minggu  

29 agustus 2021 

 

OFF/LIBUR 

 

 

Tabel 2.9 Agenda Kegiatan Minggu Ke-9 (sembilan)  30 Agustus s/d 31 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan 

Senin  

30 agustus 2021 

 

SAKIT 

 

 

 

 

PT. BIMA GOLDEN 

POWERIDO 

 Selasa  

31 agustus 2021 

 Membuat laporan KP 

 Membersihkan 

lingkungan belakang 

diarea PT.BGP 

 

 

     

          Yang mengetahui 

     

               Pembimbing Lapangan    

  PT.Bima Golden Powerindo      Mahasiswa PKL 

 

 

   Eko Beryono    M Kholilul Rohman 

       NIP:050120110150     NIM:3103191193 
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 Pada hari pertama (Senin 05 juli 2021)  Personalisasi  PT.  Bima Golden 

Powerindo melakukan pengenalan safety, cara mengambil data  pada feeder dan 

panel, cara menghidupkan dan mematikan mesin pembangkit. Sejak awal 

berdirinya PT. Bima Golden Powerindo telah melaksanakan Tune Up pada mesin 

pembangkit listrik merek Doosan GV180TI berkapasitas 270 KW/338 KVA dan 

juga mempunyai tenaga kerja 20 orang. 

  Seiring dengan perkembangan zaman terdapat perubahaan yang sifatnya 

membangun, seperti pada zaman sekarang telah banyak dilakukan upaya-upaya 

untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan 

energi. Selain itu juga dikembangkan atau dirancang jenis mesin yang 

menggunakan bahan bakar gas dan sistem kerjanya hampir sama dengan mesin 

bensin ataupun diesel. Semua itu guna untuk meningkatkan pasokan listrik di 

daerah kepulauan seperti di Kecamatan Merbau yang semakin hari tingkat 

kebutuhan menjadi meningkat. Kemudian kami diajak untuk melihat  fasilitas 

yang ada diperusahaan di hari pertama ini kami hanya berorientasi kepada 

karyawan maupun mekanik mesin, sebelum melakukan pekerjaan kami 

diperkenalkan tentang safety yang harus digunakan dan aturan dalam bekerja. 

Untuk hari-hari berikutnya dari hari senin sampai sabtu kami mulai melakukan 

kegiatan atau membantu pekerja yang sedang bekerja dan yang dibimbing oleh 

pembimbing lapangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Survey tempat kerja serta pengenalan safety 

 Dalam minggu pertama, kami diajak kepala operator jalan-jalan sekitar 

perusahaan dan diperkenalkan dengan karyawan. Selanjutnya kami diperkenalkan 

safety yang harus digunakan seperti sepatu, sarung tangan, kaca mata, penutup 

telinga, baju praktek mengingat didaerah lingkungan tempat kerja  berbahaya 

karena lingkungan ini bahan bakar mesin adalah gas dan tingkat  kebisingan 

sangat tinggi.Pada Saat pengambilan data feeder dan panel harus berhati-hati 

karena tegangannya sangat tinggi, waktu  pengambilan  data  adalah  tiap  satu  

jam sekali. Adapun data yang diambilkan dibagian feeder adalah out put (KWH) 

dan beban sedangkan dibagian panel adalah tegangan volt,arus (ampere), cos Q, 

Hz, RPM, starter, KVAR, stand running, Kw dan lain-lain. Langkah-langkah 

untuk menghidupkan  adalah sebagai berikut: 

a. Pastikan kondisi oli dan air radiator dalam keadaan normal 

b. Pastikan kondisi semua v-belt tidak dalam keadaan kendor 
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c. Membuka valve pipa saluran gas 

d. Menghidupkan MCB yang ada pada panel engine 

e. Menghidupkan MCB pada panel syncron 

f. Kemudian menekan tombol start untuk running engine 

g. Tekan tombol yang berlogo jari tangan untuk melanjutkan 

h. Setting frekuensi dengan  memutar  tombol  potensiometer  untuk 

mendapatkan nilai 50 Hz atau cos Q 0.98 supaya normal kinerja mesin. 

i. Setelah normal, lanjutkan dengan menekan tombol sinkron untuk 

menghubungkan kesemua panel secara otomatis akan membagi nilai kw 

menjadi rata. 

 

 Langkah-langkah untuk mematikan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Menekan tombol otomatis yang terdapat pada panel, secara perlahan- 

lahan mesin akan mentransfer beban secara bertahap ke unit yang lain 

sampai parallel engine terlepas. 

b. Tekan tombol nol yang berwarna merah 

c. Mematikan MCB di dalam panel syncron engine 

d. Menutup valve pipa pada saluran gas 

e. Mematikan MCB yang ada pada panel engine  agar arus yang ada di 

dalam aki tidak terkuras habis. 

Adapun keterangan gambar yang dimaksud pada Gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.1 panel syncron engine 

(Sumber: Dokumentasi , 2021) 
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2. Mengambil data pada Feeder dan Panel syncron engine 

  Data yang diambil dari feeder dan panel untuk mengetahui total kwh 

yang dihasilkan dan Beban Per-unit, Total Beban dan Keterangan.  

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 

b. Pena  

Langkah kerja pertama yang harus di ambil adalah pengambilan data KWH pada 

feeder (out going 1 dan 2) 

a. Selanjutnya mengambil data pada setiap panel engine yang sedang 

beroperasi. 

b. Tekan tombol selama 10 detik yang terdapat disamping layar monitor 

untuk mensetting. 

c. Setelah aktif cari kalimat scan data, lalu tekan tombol selama 5 detik 

supaya muncul data kwh yang di output. 

d. Setelah muncul pilih hasil scan. 

e. Kemudian mencatat data angka yang tertera di layar tersebut dan begitu 

juga pada feeder kedua. 

f. Selanjutnya mencatat data panel mesin seperti Kw, Ampere, Volt, cos, 

Hz,RPM, starter, tegangan baterai dan lain-lain. 

g. Tekan tombol pada arah panah kekanan untuk mencari data penggunaan 

pelumasan pada engine, Kvar, dan Kwh meter. 

h. Setelah selesai kembalikan tampilan seperti semula. 

  Adapun gambar 2.2 yang menunjukan pengambilan gambar data  feeder 

dan data panel syncron engine 
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Gambar 2.2 mengambil data pada feeder dan panel syncron engine 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Pengecekan tekanan gas dan Membuang air pada filter saringan gas 

(scruaeber)  

  Fungsi utama scruaeber adalah untuk menghilangkan air yang masih 

terdapat dalam gas.Air ini apabila msuk kedalam kompressor akan merusak sudu 

kompressor yang berputar dalam kecepatan tinggi. Metode penghilangan air ada 

banyak namun yang biasa digunakan adalah penyerapan air oleh Tri Etilen 

Glikol (TEG). Langkah kerja: 

a) Cek tekanan gas yang terdapat pada pressure saringan gas, tekanannya 

mencapai 60 psi. 

b) Membuka kran air pada bagian bawah scruaeber. 

c) Tunggu beberapa saat, kemudian tutup kembali kran saluran pembuangan 

air agar gas tidak keluar. 

  
Gambar 2.3 Membuang air pada filter saringan gas ( scruaeber) 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Pergantian oil engine pada D#10  

Alat-alat yang digunakan: 

a. Corong. 

b. jerigen. 

c. Selang. 

d. Majun. 

e. Pembuka tutup drum. 

f. Ember. 

Proses kerja: 

a. menguras oli yang ada di dalam engine, dan masukkan dalam jerigen. 

b. Mengambil oli di gudang 40 liter. 

c. Membawa ke engine dengan menggunakan gerobak sorong. 

d. Kemudian buka tutup oli di cylider head cover pada engine. 

e. Lalu masukkan oli menggunakan corong besar. 

f. Cek plat pengukur oli. 

g. Bersihkan bagian engine yang terkena oli. 

h. Jika sudah selesai simpan kembali semua peralatan. 

 

 
Gambar 2.4 Pergantian oil engine pada D#10 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Pergantian filter oil (saringan oil). 

 Fungsi saringan oli (Oil Filter) untuk menyaring kotoran yang ditimbulkan 

dari gesekan engine  agar tidak ikut beredar pada sistem pelumas. Kotoran pada 
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oli dapat berupa bram atau serpihan logam akibat endapan karbon yang dibawa oli 

selama bersirkulasi, Alat yang digunakan: 

a. Besi plat 

b. Ember 

c. Balting 

d. Majun  

Langkah kerja: 

a. Buka saringan filter oil dengan mengunankan balting hingga kendor. 

b. Setelah kendor putar perlahan dengan mengunakan tangan. 

c. Setelah berhasil buka tambuh sisa oli dengan mengunakan ember yang 

telah di sediakan. 

d. Kemudian pasang filter oil yang baru dengan menggunakan tangan secara 

perlahan, kemudian baru di kunci kuat mengunakan alat. 

e. Pastikan kotoran bahan bakar tidak masuk ke engine akan mengakibatkan 

gagal fatal terhadap system yang sedang beroperasi dengan normal dan 

tidak  terjadi kegagalan system. 

Adapun gambar dari filter oil yang ditunjukan pada Gambar 2.5 yang berada 

di bawah ini: 

 
Gambar 2.5 Pergantian filter oil (saringan oli) 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Pemeriksaan dan penambahan radiator coolant engine D#7. 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Corong 

b. Jerigen 

c. radiator coolant 
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d. Tangga 

e. Majun  

Proses kerja: 

a. Mengambil oli di gudang secukupya. 

b. Membawa ke engine dengan menggunakan gerobak sorong. 

c. Kemudian buka tutup oli di cylider head cover pada engine. 

d. Lalu masukkan oli menggunakan corong besar 

e. Cek plat pengukur oli. 

f. Selanjutnya mengecek radiator coolant  pada kondisi engine tidak 

beroperasi menggunakan tangga. 

g. Buka tutup radiator, perhatikan dengan  benar  jika  kurang  dari  batas  

yang ditentukan maka perlu pengisian air untuk penambahan. 

h. Tambah air sesuai batas yang ditentukan menggunakan air bersih. 

i. Tutup kembali radiator. 

  
 

Gambar 2.6 Pengisian radiator coolant  dan Pengecekan oli  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

7. Perawatan saringan udara (air filter). 

  Fungsi filter udara adalah untuk menyaring udara yang masuk ke engine 

mengundang debu dan benda-benda lain akan menyumbat saluran, 

Mempercepat kehausan cylinder mesin serta mengotorkan oli. Filter udara 

menyaring debu dan kotoran lainya yang terkandung didalam udara  yang  

masuk melalui filter yang didalamnya terdapat alat penyaring udara. Apabila filter 
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tersumbat kotoran , aliran udara akan terbatas yang mengakibatkan terganggunya 

pembakaran bahan bakar. 

Adapun Alat-alat yang di gunakan: 

a. Kunci 8 T. 

b. Kompressor. 

c. kunci ring pas (kombinasi). 

d. Obeng negatif (-) 

e. Majun. 

f.  Wadah tempt baut. 

Proses kerja: 

a. Buka tutup saringan udara. 

b. Keluarkan saringan udara. 

c. Semprotkan rumah saringan udara menggunakan kompresor dan majun 

secara berulang-ulang. 

d. Cuci dan jemurkan saringan udara. 

e. Masukkan saringan udara yang baru kedalam rumah air filter. 

f. Kunci dengan rapat. 

g. Pasang kembali pada mesin, kunci klem pipa saringan udara keduanya 

dengan kuat. 

 

 
Gambar 2.7 Perawatan saringan udara (air filter) 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
 

8. Pergantian breather pada engine D#9  

  Breather Merupakan pompa untuk mensirkulasikan turbine lube oil ke 

dalam system. Terdiri dari 7 bagian, dimana 1 pompa untuk suplai oli ke TLO 

system, sedangkan 6 pompa untuk scavenge oil kembali ke reservoir. 
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Alat dan bahan: 

a. Kunci ring pas (kombinasi) 

b. Majun  

 

Langkah kerja: 

a. Periksa engine apakah masih panas atau sudah dingin 

b. Kemudian buka breather dengan mengunakan kunci ring pas. 

c. Setelah di buka keluarkan breather dan periksa penyebab terjadi nya 

kerusakan. 

d. Kemudian ganti breather dengan yang baru dan kencangkan baut-bautnya. 

e. Setelah terpasang bersihkan yang kotor dengan mengunakan majun. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 pergantian breather 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
 

9. Pemeriksaan dan penambahan air radiator engine D#7. 

 Alat-alat yang digunakan : 

a. Corong 

b. Jerigen 

c. Air radiator 

d. Tangga 

e. Majun  

Proses kerja: 

1. Mengambil oli di gudang secukupya. 

2. Membawa ke engine dengan menggunakan gerobak sorong. 

3. Kemudian buka tutup oli di cylider head cover pada mesin. 
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4. Lalu masukkan oli menggunakan corong besar. 

5. Cek plat pengukur oli. 

6. Selanjutnya mengecek air radiator pada kondisi mesin tidak beroperasi 

menggunakan tangga. 

7. Buka tutup radiator, perhatikan dengan  benar  jika  kurang  dari  batas  

yang ditentukan maka perlu pengisian air untuk penambahan. 

8. Tambah air sesesuai batas yang ditentukan menggunakan air bersih. 

9. Tutup kembali radiator. 

 

Gambar 2.9 Pemeriksaan dan penambahan air radiator engine D#7 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

10. Pembersihan execiter generator marathon  

Alat yang digunakan: 

1. Kontak cleaner 

2. Kuas 

3. Kompresor dan sirlak  

Langkah kerja : 

a. Lepas exciter dari cover dilepaskan dari body generator 

b. Semprot menggunakan compresor supaya kotoran hilang di exciter 

c. Selanjutnya kita lakukan pembersihan exciter generator marathon. 

d. Setelah selesai, pasang kembali dan dikunci dengan rapat. 

 



 

27 
 

  
Gambar 2.10 Pembersihan execiter generator marathon 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

11. Pengecekan dan pergantian busi (Spark plug) pada engine D# 8 

  Sistem pengapian (Busi) adalah Sistem pengapian bertujuan untuk 

menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi untuk kebutuhan pembakaran 

campuran bahan bakar dalam udara dalam ruangan bakar. Pada dasarnya 

rangkaian pada sistem pengapian ada dua yaitu pengapian primer dan pengapian 

sekunder. 

Alat yang digunakan : 

a. Kunci busi 16 mm 

b. Majun 

c. Busi 

d. Kunci torque 

Langkah kerja : 

a. Periksa engine terlebih dahulu sebelum di buka. 

b. Buka kepala busi satu persatu dengan menggunakan kunci yang telah 

disediakan 

c. Setelah di kendorkan buka busi dengan mengunakan kunci shock 16. 

d. Setelah semuanya di buka ambil dan ganti busi dengan yang baru. 

e. Kemudian pasangkan busi atau kencangkan dengan torsi 3,0 kg.m 
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Adapun gambar busi adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.11 busi 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

12. Pemrograman Modul APK Deep Sea elektronics sebagai monitoring 

pembangkit 

  Modul Deep Sea elektronics adalah modul yang sudah banyak dipakai 

untuk kebutuhan sinkron dan dapat berfungsi untuk mengatur, mengontrol 

memonitor dan mensupervisi suatu sistem backup emer. 

 

 
Gambar 2.12 Pemrograman modul APK Deep Sea elektronics sebagai monitoring 

            (Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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13. Praktikum Input Data Program Deep sea Elektronics DSE 8610  

  Praktikum ini memiliki fungsi untuk mengatur system dibagian sumber 

tegangan listrik yang berasal engine atau bisa dikenal dengan Mains Power 

(Sumber Tegangan Utama). 

  
Gambar 2.13 Praktikum Input Data Program Deep sea electronics DSE 8610 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

14.   Membersihkan part pada engine D#7 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Minyak 

b. Kuas 

c. Majun  

Proses kerja: 

a. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pembersihan 

b. Bersihkan bagian-bagian part yang kotor dengan menggunakan 

minyak dan majun 

c. Berkerjalah dengan hati-hati 

d. Setelah selesai, simpan kembali peralatan yang telah digunakan 

 

 

 

            Gambar 2.14 membersihkan part  pada engine D#7 

           (Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2.2. Target Yang Diharapkan 

  Selama melakukan kerja praktek ada beberapa target yang di harapkan 

seperti: 

1. Dapat melihat, mengetahui dan memahami secara langsung dan dapat 

mempraktekkan setiap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan dengan teori 

yang telah pelajari di bangku perkuliahan 

2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di industri serta 

mencari solusi penyelesaiannya 

3. Belajar disiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dunia industry 

4. Untuk menjalin kerjasama yang baik antar Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan dunia industri yang bersangkutan 

5. Dapat menerapkan ilmu dalam kaitannnya dengan masalah permesinan dan 

produksi 

 

2.3. Perangkat Keras atau Lunak yang Digunakan 

  Selama proses kegiatan kerja praktek yang di laksanakan ada beberapa 

perangkat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti pada : 

1. Peralatan dan perlengkapan mesin Doosan GV180TI di antaranya, filter, 

kunci pas, kunci ring, obeng negative (-), obeng positif, kunci sock, tang, dll. 

2. Buku panduan mesin Doosan GV180TI yang dilengkapi dengan bagian-

bagian dari mesin Doosan. 

3. Chain block, yang dipakai untuk mengangkat benda kerja untuk ukuran yang 

lebih besar lebih berat, dan crane yang ada berkapasitas 2 Ton. 

4. Fluida, yang dipakai yaitu minyak pelumas filter. 

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

6. Gambar mesin Doosan GV180TI. 

7. Perlengkapan kebersihan seperti kain lap, kuas, skop, sapu. 

8. Perlengkapan safety seperti helm, kacamata, penutup telinga, sarung tangan, 

sepatu safety, dan lain-lain. 

9. Compresor untuk membersihkan mesin dari kerak-kerak. 
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2.4. 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 yang sedang praktek. 

2. Interview 

  Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi 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 bangku kuliah. 

 
2.5. Dokumen- Dokumen File yang Dihasilkan 

  Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa 

Dokumen file yang Penulis anggap perlu diantaranya adalah: 

1. Dokumen tentang proses permesinan Doosan GV180TI 

2. Dokumen tentang cara kerja dan perawatan Doosan GV180TI. 

3. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan. 

4. Contoh laporan Kerja Praktek (KP) dari perusahaan. 

 

2.6. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

  Dalam proses kerja menyelesaikan tugas kerja praktek ini, ada beberapa 

hal yang penulis anggap perlu diantaranya adalah : 

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

2. Kurangnya pengalaman dalam pengoperasian mesin. 
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3. Sering terjadi pemadaman listrik akibat beban yang berlebihan. 

4. Karna keterbatasan waktu kerja praktek yang diberikan singkat, membuat 

penulis kurang mendalami tentang mesin Doosan GV180TI.  

5. Dilihat dari kondisi mesin yang sudah lama ,terkadang hasil dari penelitian 

dari mesin Doosan kurang lama. 

6. Apa yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

pertimbangkan dalam pembuatan laporan. 

 

2.7. Hal-Hal yang di Anggap Perlu 

  Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal 

yang Penulis anggap perlu diantaranya adalah: 

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus di buat pada 

penyusunan laporan. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan dari 

media internet.  

4. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan kerja 

praktek telah selesai. 
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BAB III 

SISTEM PANEL TEGANGAN MENENGAH (KUBIKEL)  

PT.BIMA GOLDEN POWERINDO- MELIBUR 

 

 

 

 

3.1 KUBIKEL 

  Kubikel ialah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi 

sebagai pengendali, penghubung dan pelindung serta membagikan tenaga listrik 

dari sumber tenaga listrik, kubikel istilah umum yang mencangkup peralatan 

switching dan kombinasinya dengan peralatan control, pengukuran, proteksi dan 

peralatan pengatur. Peralatan tersebut dirakit dan saling terkait dengan 

perlengkapan, selungkup dan penyangga. Sesuai IEC 298: 1990 dispesifikasikan 

sebagai perlengkapan hubung bagi dan kontrol berselungkup logam rakitan pabrik 

untuk arus bolak-balik dengan tegangan pengenal diatas 1 kV sampai dengan dan  

termasuk  35 kV, untuk pasangan dalam dan pasangan luar , dan untuk frekuensi 

sampai 50/60 Hz. 

  

Gambar 3.1 bentuk kubikel 

(sumber: dokumentasi, 2021) 
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3.1.1 Fungsi kubikel 

1. Mengendalikan sirkuit yang dilakukan oleh saklar utama 

2. Melindungi sirkuit yang dilakukan oleh fase/pelebur 

3. Membagi sirkuit dilakukan oleh pembagian jurusan/kelompok (busbar) 

 

3.1.2 jenis-jenis kubikel 

  Berdasarkan fungsi dan nama peralatan yang terpasang kubikel dibedakan 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Kubikel PMS (pemisah) 

2. Kubikel LBS (load break swithc) 

3. Kubikel PMT (cbout metering) 

4. Kubikel TP (transformer protection) 

5. Kubikel PT (potential transformer) 

 

 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kubikel PMS (pemisah) 

  Berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik 20 kv kontak 

penghubung tidak dilengkapi alat peredam busur api sehingga posisi alat kontak 

(buka tutup) harus dilakukan dalam keadaan tidak berbeda. Bisa terpasang pada 

sisi kabel incoming gardu distribusi Simbol diagram ons. 

Gambar 3.2 Simbol diagram kubikel PMS 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 

2. Kubikel LBS ( load break switch) 

  Berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik 20 kv kontak 

penghubung dilengkapi Peredam busur api sehingga dapat dioperasikan dalam 

keadaan berbeda bisa terpasang pada Kabel incoming atau outgoing gardu 
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distribusi atau gardu hubung Pada umumnya kubikel lbs dilengkapi dengan 

sakelar pentanahan yang didalam tabung LBS atau Terpisah diluar tabung 

yang bekerjanya interkoneksi dengan LBS Simbol     diagram LBS. 

 
Gambar 3.3 simbol diagram kubikel LBS 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 

 

3. Kubikel PMT (cbout metering) 

Berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dengan cepat 

dalam keadaan normal maupun gangguan kubikel ini disebut juga istilah kubikel 

pmt (pemutus tenaga) kubikel ini dilengkapi degan relay peroteksi circuit breaker 

(PMT, CB) kubikel ini bisa di pasang sebagai alat Pembatas pegukuran dan 

pengaman pada pelanggan tegangan menengah current transformer yang 

terpasang memiliki double secunder satu sisi untuk mensuplai arus ke alat ukur 

KWH dan Satu sisi lagi untuk menggerakan relay proteksi pada saat terjadi 

gangguan Simbol diagram kubikel cbout metering. 

 
Gambar 3.4 Simbol diagram kubikel PMT 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 
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4. Kubikel TP (transformer protection) 

Berfungsi sebagai alat pengaman transformator distribusi, dikenal juga 

dengan istilah kubikel TP (Transformer Protection) kubikel ini berisi lbs dan 

fuse pengaman trafo dengan ukuran beragam dari 25 A, 32 A, 43 A tergantung 

kapasitas trafo yang akan diamankan ada dua jenis kubikel TP yaitu Kubikel w 

dilengkapi shunt trip, jika fuse TM putus ada pin pada fuse yang menggerakkan 

Mekanik untuk melepas lbs tidak dilengkapi shunt trip, jika fuse TM putus lbs 

tidak membuka sehingga trafo masih Mendapat gangguan dari fuse lain yang 

tidak putus Simbol diagram kubikel TP. 

 
Gambar 3.5 Kubikel TP (transformer protection) 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 
5. Kubikel PT (potensial transformer) 

Berfungsi sebagai kubikel pengukuran, didalam kubikel ini terdapat pms 

dan transformator Tegangan yang menurunkan tegangan dari 20.000  volt 

menjadi 100 volt untuk mensuplai tegangan Pada alat ukur kwh kubikel ini 

disebut juga dengan istilah kubikel VT (Voltage Transformer). Handle kubikel 

VT   harus selalu dalam keadaan masuk dan tersegel Untuk pengamanan trafo 

tegangan terhadap gangguan hubung singkat maka dipasanglah Ude TM Simbol 

diagram kubikel VT. 
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Gambar 3.6 Kubikel PT (potensial transformer) 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 
 

3.2 Bagian bagian Utama Kubikel dan Fungsinya 

1. Kompartemen 

2. Rell busbar 

3. Kotak pemutus 

4. Pemisah hubungan tanah 

5. Terminal penghubung 

6. Mekanik kubikel 

7. Lampu indicator 

8. Pemanas (heater) 

9. Hendle kubikel (tuas operasi) 

 
 

3.2.1 Kompartemen 

Kompartemen merupakan rumah dari terminal penghubung. LBS. PMT. 

PMS, FUSE. Trafo ukur. (CT, PT) peralatan mekanis dan instalasi tegangan 

rendah. Sehingga tidak membahayakan operator terhadap adanya sentuhan 

langsung ke bagian–bagian yang bertegangan berupa lemari kotak/terbuat pelat 

baja, terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian atas untuk busbar dan bagian 

bawah untuk penyambungan dengan terminasi kabel. Komponen bagian bawah, 

pada bagan depan berupa pintu yang dapat dibuka tetapi bisa dilakukan apabila 

tegangan sudah dibebaskan dan terminasi kabel sudah di tanahkan. 
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Gambar 3.7 kompartemen kubikel 
(sumber :dokumentasi, 2021) 

Keterangan :  

1. Kompartemen busbar 

2. Komperteman tegangan rendah 

3. Pemutus beban dan saklar pentanahan 

4. Kompartemen mekanik operasi 

5. Kompartemen kabel 

 

3.2.2 Rell busbar 

Sebagai rell penghubung antara kubikel yang satu dengan lainya, posisi 

rel umumnya terletak pada bagian atas kubikel, pada kubikel type RMU (Ring 

Main Unit) rell 24 kv terdapat dalam tabung SF 6 vacum bentuk rell ada yang 

pipih. 

  
Gambar 3.8 Rell busbar 

(sumber :dokumentasi, 2021) 
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3.2.3 kontak pemutus 

Sebagai pemutus penghubung aliran listrik kontak pemutus terdiri dari 

dua bagian vaitu kontak gerak (moving contact) dan kontak tetap (fixed contact) 

sebagai peredam busur api pada kubikel jenis LBS atau CB digunakan media 

minyak, gas SF 6, vacum atau dengan hembusan udara selain itu memperkecil 

terjadinya busur api dilakukan dengan pembukaan dan penutupan kontak 

pemutus secara cepat secara mekanis. 

 
Gambar 3.9 Pemutus (PMT) 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 

 
 

3.2.4 Pemisah Hubung Tanah 

Fungsi pemisah hubung tanah untuk mengamankan kubikel pada saat 

tidak bertegangan dengan menghubungkan terminal kabel ketanah (grounding) 

sehingga bila ada personil yang bekerja pada kubikel tersebut terhindar terhadap 

adanya kesalahan operasi yang menyebabkan kabel terisi tegangan PMS tanah 

ini biasanya mempunyai sistem interlock dengan pintu kubikel dan mekanik lbs. 

pintu tidak bisa dibuka jika pms tanah belum masuk, LBS tidak bisa masuk 

sebelum PMS tanah dibuka. 

 
3.2.5 Terminal Penghubung 

Fungsi terminal penghubung untuk menghubungkan bagian-bagian 

kubikel yang bertegangan satu dengan yang lainnya, ada beberapa terminal 

antara lain: 
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1. terminal busbar, tempat dudukan busbar 

2. terminal kabel, tempat menghubungkan kabel incoming dan out going 

3. terminal PT, tempat menyambung transformator tegangan untuk pengukuran 

4. terminal CT, tempat menyambungkan transformator arus untuk pengukuran 

 

 

 
Gambar 3.10 terminal Penghubung 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 

 

 
 

3.2.6 Mekanik Kubikel 

Berfungsi untuk menggerakkan dan merubah posisi membuka menutup 

kontak LBS, PMT dan PMS maupun pemisah hubung tanah dibuat sedemikian 

rupa sehingga pada waktu membuka dan menutup kontak pemutus berlangsung 

dengan cepat. 

 
3.2.7 Lampu Indikator 

Fungsi lampu indikator untuk menandai adanya tegangan (24 kv) pada 

sisi kabel, baik berasal dari sisi lain kabel tersebut atau berasal dari busbar 

sebagai akibat alat hubung dimasukkan lampu indikator menyala dikarenakan 

adanya arus kapasitif yang dihasilkan oleh kapasitor pembagi tegangan. 

 
3.2.8 Pemanas (Heater) 

Fungsi pemanas (heater) untuk memanaskan ruang terminal kabel agar 

kelembabannya terjaga. keadaan ini diharapkan dapat mengurangi efek corona 

pada terminal kubikel tersebut.besarnya tegangan heater 220 v sumber tegangan 

berasal dari trafo distribusi. 
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Gambar 3.11 Pemanas (Heater) 

(Sumber: www.edukasikini.com, 2021) 
 

3.2.9 Handle kubikel 

Fungsi handle kubikel untuk menggerakkan mekanik kubikel, yaitu 

membuka atau menutup posisi kontak hubung: PMT, PMS, LBS, Pemisah  tanah 

(grounding) atau pengisian pegas untuk energi membuka/menutup kontak 

hubung pada satu kubikel, jumlah handle yang tersedia bisa satu macam atau 

lebih. 

 
Gambar 3.12 handle kubikel 

(sumber: dokumentasi, 2021) 

 

3.3  Peralatan di dalam Kubikel 

3.3.1 Pemutus Tegangan 

Pemutus tenaga (PMT) adalah saklar yang digunakan untuk 

menghubungkan atau memutuskan arus/daya listrik sesuai ratingnya. Pada saat 

terjadi pemutusan maka akan terjadi busur api. Pemadam busur api listrik pada 

waktu pemutusan dapat dilakukan oleh beberapa macam bahan seperti minyak, 

udara atau gas. 
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3.3.2 Pemisah 

Disconnecting switch (DS) atau Pemisah (PMS) adalah peralatan pada 

sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah yang dapat memutus 

dan menyambung rangkaian dengan arus yang rendah (±5A), biasa dipakai 

ketika dilakukan perawatan atau perbaikan. PMS terletak di antara sumber 

tenaga listrik dan PMT serta di antara PMT dan beban. 

3.4 Pemeliharaan Kubikel 

 Pengertian Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan upaya untuk mempertahankan atau 

mengembalikan pada tingkat prestasi awal dan dapat beroperasi dengan 

keandalan yang tinggi sehingga kontinuitas pelayanan listrik akan tercapai. 

Apabila pemeliharaan tidak dilaksanakan kemudian peralatan menjadi rusak atau 

terjadi gangguan maka dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. 

Pemeliharaan kubikel 24 kv dapat dibedakan menjadi empat macam 

,yaitu: 

1. Pemeliharaan rutin 

2. Pemeliharaan korektif 

3. Pemeliharaan prediktip 

4. Pemeliharaan darurat 

 Tujuan Pemeliharaan 

Tujuan pemeliharaannya adalah untuk mempertahankan kondisi atau 

menjaga agar peralatan menjadi tahan lama dan meyakinkan bahwa peralatan 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya 

gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

 4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang saya paparkan dari hasil 

kegiatan kerja praktek selama 1 bulan 27 hari di mulai 05 juli s/d 31 agustus 

2021, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kubikel suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai 

pengendali, penghubung dan pelindung serta membandingkan tenaga listrik 

dari sumber tenaga listrik, kubikel istilah umum yang mencangkup peralatan 

switching dan kombinasinya dengan peralatan control, pengukuran, proteksi 

dan peralatan pengatur.   

b. Bagian-bagian utama kubikel terdiri dari Kompartemen, Rell busbar, Kontak 

pemutus, Pemisah hubungan tanah, Terminal penghubung, Mekanik kubikel, 

Lampu indicator, pemanas, dan hendle kubikel. 

c. Pemeliharaan kubikel 24 kv dapat dibedakan menjadi empat macam ,yaitu: 

Pemeliharaan rutin, Pemeliharaan korektif, Pemeliharaan prediktif, 

Pemeliharaan darurat 

 

4.2  Saran 

Selama melaksanakan kerja praktek penulis menyadari akan kekurangan 

dan hambatan-hambatan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran demi 

kebaikan kita bersama  untuk kedepannya antara lain: 

a. Periksa  secara  berkala  kondisi kubikel dan pelihara agar dapat  

digunakan semaksimal mungkin. 

b. Agar  tetap  memperhatikan  keselamatan  untuk  pekerja,  mengingat 

pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan pekerja 

terutama K3. 
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