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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 Mesin, yang wajib diikuti 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 dibangku perkuliahan. 

 

Laporan ini diharapkan 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 moril maupun materil serta do’anya. 

2. Bapak Johny Custer, ST.,MT. selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

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

4. Bapak Bambang Dwi Haripriadi, ST.,MT, selaku Ketua Prodi D-IV 

Teknik Mesin. 

5.   Bapak Erwin Martianis, ST.,MT selaku koordinator KP 

6.   Bapak Alfansuri, ST.,M.Sc, selaku pembimbing laporan KP 

7. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Teknik Mesin, 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 Dedy Ramli, selaku koordinator lapangan PT.Bima Golden 

Powerido 

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. 

   

 

 

 

Bengkalis, 05 September  2021 

Penulis 

 

 

 

HAMDAN SETIADI 

2204181166 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, semenjak semester I ( Satu ) 

sampai dengan semester VI ( Enam ), telah dibekali dengan berbagai keterampilan 

praktek dan memecahkan masalah yang pada masing – masing program studi 

sehingga untuk memudahkan mahasiswa melakukan praktek dibidangnya masing 

– masing. Prestasi kerja adalah hasil yang dicapai dari perbuatan yang dilakukan   

( Poerwodaminto 1985 : 710 ). Prestasi karyawan dapat diukur dengan beberapa 

faktor, diantaranya kualitas kerja, kuantitas kerja, kendalan dan sikap karyawan. 

Sehingga dengan diadakannya pelatihan, diharapkan akan dapat meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, penulis 

melakukan kuliah praktek ( KP ) di Pembangkit Listrik Tenaga Micro Gas 

PT.Bima Golden Powerindo dimana perusahaan ini bergerak dibidang industri 

pembangkit listrik tenaga micro gas ( PLTMG ). 

Kuliah praktek ( KP ) merupakan kegiatan yang ada dalam kurikulum 

semua program studi Politeknik Negeri Bengkalis dan wajib dilakukan oleh 

mahasiswa yang sedang menempuh kuliah semester VI ( Enam ), yang  

merupakan terjun langsung kelapangan serta mengaplikasikan hal – hal yangdi 

peroleh dari teori dan dibandingkan dengan praktek dilapangan.
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1.2 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek ( KP ) 

Berikut ini tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ( KP ). 

 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari kuliah praktek ( KP ) adalah memberikan pengalaman kerja 

kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan/membandingkan teori dan 

pengetahuan yang telah diterimanya didalam perkuliahan atau pratikum dengan 

dituasi nyata ditempat kuliah praktek ( KP ). 

1.2.2 Manfaat Kuliah Praktek ( KP ) 

1. Mengenali/mengetahui kebutuhan pekerjaan ditempat kuliah praktek  

( KP ). 

2. Menyesuaikan dan menyiapkan diri dalam menghadapi lingkungan 

kerja setelah menyelesaikan studi yang ditempuh. 

3. Mengetahui atau melihat secara langsung penggunaan/peranan engine 

gas ditempat kuliah praktek ( KP ). 

 

1.3 Lokasi, Waktu Dan Tempat KP 

 

1.3.1 Lokasi Kuliah Praktek ( KP ) 

Adapun lokasi pelaksanaan kuliah praktek ( KP ) yang penulis laksanakan 

yakni pada Pembangkit Listrik Tenaga Micro Gas ( PLTMG ) PT.Bima Golden 

Powerindo ( PT.BGP ). Alamat  Jl.Pedas, Desa.Melibur, Kec.Merbau, 

Kab.Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. 

 

1.3.2 Waktu Kuliah Praktek ( KP ) 

Waktu  pelaksanaan kuliah praktek ( KP ) yang penulis laksanakan selama 

hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 05 Juli 2021 sampai 31 Agustus 2021. 
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1.3.3 Tempat Kuliah Praktek ( KP ) 

Adapun lokasi pelaksanaan kuliah praktek ( KP ) berada di PT.Bima 

Golden Powerindo, merupakan unit perusahaan yang bergerak dibidang industri 

pembangkit listrik tenaga micro gas ( PLTMG ). 

 

Gambar 1.1 Engine Doosan Gas 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KULIAH PRAKTEK ( KP ) 

 

2.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan 

Indonesia merupakan sebuah negara yang merupakan kepulauan  terbesar 

didunia, dimana di dalamnya masih banyak yang belum terisolir listriknya. 

Sejalan dengan berlangsungnya waktu, sumber daya manusia yang terus 

bertambah ini akan menyebabkan suatu peristiwa kebutuhan sumber daya alam 

yang semakin meningkat. Salah satu dari kebutuhan yang sangat penting di dunia 

ini adalah sumber energi listrik, Di mana pada zaman modern ini bisa dikatakan 

bahwa segala sesuatu selalu berhubungan dengan yang namanya listrik. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa semakin sulitnya menyalurkan energi listrik ini dalam 

jumlah banyak, terbukti adanya jadwal pemadaman listrik secara bergilir untuk 

beberapa wilayah guna mengurangi pemakaian listrik. 

Di negara Indonesia sedang dalam proses pemenuhan kebutuhan dari 

pasokan listrik, sehingga para ilmuwan dan pihak pemerintah sedang menjalankan 

suatu solusi dimana akan membangun Pembangkit Listrik dengan bahan baku 

yang tidak hanya minyak. Kita tahu bahwa Pembangkit listrik yang jumlahnya 

sangat banyak di Indonesia dan mungkin seluruh dunia ialah menggunakan bahan 

bakar solar, mengingat bahwa ironisnya solar merupakan SDM yang tidak dapat 

diperbaharui dan mulai sedikit keberadaannya. 

Namun ironisnya, sampai saat ini dinamika laju pertumbuhan dan 

perkembangan pembangkit listrik di indonesia masih relatif lambat dan tidak 

sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang berkembang sangat pesat. 

Salah satu alasan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena belum adanya 

kebijakan teknis maupun strategis dari pemerintah yang mengharuskan bahwa 

pengadaan pasokan listrik harus dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh perusahaan  

dalam negeri  yang diharapkan nantinya kedepan mempengaruhi kemajuan listrik 

yang berada dipulau-pulau yang belum memasuki listrik. 
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2.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan ini didirikan 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 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”.  
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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.  

 

2.3 Visi Dan Misi Perusahaan 

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 

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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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan  
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2.4.1 Uraian Kerja 

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. 

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. 



 

9 

 

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. 

 

2.5 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 kost. 
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Gambar 2.1 Lay Out Perusahaan 

Sumber : ( PT.Bima Golden Powerindo ) 
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Gambar 2.2 Single Line Diagram  

 

2.5.1 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 FEEDER dengan ukuran 3 x 4 M. 
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e. Ruang Panel/Control engine dengan ukuran 2 x 7 M. 

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

g. Gudang penyimpanan oli engine gas dan engine diesel. 

 

2.5.2  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. 

 

2.5.3   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. 

 

 Berikut adalah table jumlah, nama, merek dan kapasitas mesin yang ada di 

PT. Bima Golden Powerindo. Jenis, jumlah, merek, serta kapasitas mesin ini 

merupakan komponen alat yang tersedia di PT. Bima golden powerindo yang 

dioperasikan untuk 1 pulau padang yang ada di kabupaten meranti pada table 

1.1.  
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Dibawah ini merupakan Jenis, jumlah, merk, serta kapasitas mesin ini 

merupakan komponen pada table 1.1 :  

 

 

Jumlah Nama Mesin Spesifikasi Kapasitas 

6 Unit  

4 Unit 

2 Unit 

1 Unit  

2 Unit 

1 Unit 

12 Unit 

2 Unit 

4 Unit  

 
 

1 Unit 

Mesin Pembangkit 

Mesin Pembangkit 

Mesin Pembangkit 

Trafo Las 

Genset 

Air comperessor             

Panel engine 

Feeder 

Transformer   

 
 

    motor pompa 

oli 

Bangunan 

Doosan GIV180TIC 

Doosan GV222TI 

Doosan P222LE 

- 

Dong Feng 

Fetch LWP-6502 

GCP 

Schneider SM6  

DM1-A 

B&D  

Speroni 

 
 

32 x 10 M      

338kVA / Unit 

400kVA / Unit 

624kVA / Unit 

- 

3 KW 

7 kg/cm 

680 KVA  

UP125 KVA 

1600 

KVA/2000 V 

2 HP 

  

Table 2.1 Jenis, jumlah, merek, serta kapasitas mesin  

 

 

2.5.4 Gudang Penyimpanan Oli dan 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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2.5.5   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. 

2.5.6   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 III 

TUGAS KHUSUS/TOPIK LAPORAN 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

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 2 bulan adalah 

sebagai berikut: 

Table 3.1 

Agenda kegiatan minggu ke 1 (satu) 

05 juli s/d 11 juli 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

05 Juli 2021 

 Survey tempat kerja serta 

pengenalan safety dan mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFAN 

NIP.051220120134 

Selasa 

06 Juli 2021 

 OFF (Mengikuti kerja shift) 

Rabu 

07 Juli 2021 

 PM 350 pada engine D *02 

 

Kamis 

08 Juli 2021 

 Mengganti ball bearing dan 

dioda generator marathon 

engine D* 01 

 

Jum’at 

09 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 Mengganti Battery pada engine 

D * 08 

Sabtu 

10 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH )  

Minggu 

11 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 
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Table 3.2 

Agenda kegiatan minggu ke 2 (dua) 

12 juli s/d 18 juli 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

12 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFAN 

NIP.051220120134 

Selasa 

13 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

Rabu 

14 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

 

 

 

Kamis 

15 Juli 2021 

 Memperbaiki terminal Battery 

engine D * 04 

 Mengganti Varistor pada 

generator marathon engine D * 

01 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

 

Jum’at 

16 Juli 2021 

 Sounding ( Pengambian data 

minyak solar yang telah 

terpakai ) 

 Rolling Engine D * 10 on D * 

01 off 

 Pengambilan data beban engine 

 

 

Sabtu 

17 Juli 2021 

 Start engine Diesel/ 

menghidupkan engine 

 Mengoperasikan sparataor 

(Alva lava )  sebelum engine 

diesel di sinkronkan 

 

Minggu 

18 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 Penambahan air battery engine 

D * 07 
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Table 3.3 

Agenda kegiatan minggu ke 3 (tiga) 

19 juli s/d 25 juli 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

19 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFAN 

NIP.051220120134 

Selasa 

20 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Rabu 

21 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

Kamis 

22 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

 

 

 

Jum’at 

23 Juli 2021 

 Pemasangan Battery pada 

engine diesel 

 Penggantian Spark Plug yang 

terindikasi High Spark Volt 

pada engine D * 04 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

Sabtu 

24 Juli 2021 

 Sounding ( Pengambian data 

minyak solar yang telah 

terpakai ) 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Minggu 

25 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 
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Table 3.4 

Agenda kegiatan minggu ke 4 (empat) 

26 juli s/d 01 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

 

Senin 

26 Juli 2021 

 Penambahan oil pada engine D 

* 10 dan D * 08 

 Pengambilan data beban engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFAN 

NIP.051220120134 

Selasa 

27 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Rabu 

28 Juli 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Kamis 

29 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

Jum’at 

30 Juli 2021 

 OFF ( Mengikuti kerja shift 

karyawan ) 

 

 

Sabtu 

31 Juli 2021 

 Penambahan oil pada engine 

diesel D * 12 

 Pengisian air radiator engine D 

* 04 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Minggu  

01 Agustus 2021 

 Pm 350 unit D * 05 
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Table 3.5 

Agenda kegiatan minggu ke 5 (lima) 

02 Agustus s/d 08 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

02 Agustus 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.JUNAIDI 

  NIP.050120170140 

 

 

 

Selasa 

03 Agustus 2021 

 Start engine diesel saat beban 

naik 

 Mengoperasikan sparator ( Alva 

Laval ) sebelum engine diesel 

di sinkronkan 

 Menganmbil data beban engine 

Rabu 

04 Agustus 2021 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

Kamis 

05 Agustus 2021 

 OOF ( Masuk kerja shift telah 

selesai ) 

 

 

 

Jum’at 

06 Agustus 2021 

 PM 350 Unit D*08 

 PM 750 Unit D* 04 

 Cleaning air filter 

 Penyetelan rocker arm 

 Next servis 44108 + 350 = 

44458 KH 

 

Sabtu 

07 Agustus 2021 

 Pemindahan monitor cctv 

keruang office 

 Pengecekan trafo yang terdapat 

kebocoran 

Minggu 

08 Agustus 2021 

 OFF ( Mengikuti jadwal kerja 

shift reguler ) 
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Table 3.6 

Agenda kegiatan minggu ke 6 (enam) 

09 Agustus s/d 15 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

 

 

Senin 

09 Agustus 2021 

 Start awal engine 03 pasca OH 

 Penggantian new oil 40 liter 

 Penggantian oil filter 2 pcs 

 Next servis 40223 + 350 = 

40573 KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.JUNAIDI  

NIP.050120170140 

 

Selasa 

10 Agustus 2021 

 Rolling engine D* 06 ON – 

engine D* 02 OFF 

 Perawatan berkala pada engine 

D* 12 

Rabu 

11 Agustus 2021 

 OFF ( 1 muharram tahun baru 

islam 1443 hijriyah ) 

 

Kamis 

12 Agustus 2021 

 Perawatan berkala pada engine 

D* 07 

 Repair water pump 

Jum’at 

13 Agustus 2021 

 Full service radiator pada 

engine D* 07 

 

 

Sabtu 

14 Agustus 2021 

 Full service radiator pada 

engine D* 07 

 Pengambilan data beban engine 

( KWH ) 

 

 

 

Minggu 

15 Agustus 2021 

 PM 750 

 Penggantian new oil 40 liter 

 Penggantian oil filter 2 pcs 

 Next service ( Clearance Valve, 

Clearance Sparkplug/Busi ) 

 Start awal engine D* 06 pasca 

PM 750 
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Table 3.7 

Agenda kegiatan minggu ke 7 (Tujuh) 

16 Agustus s/d 22 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

 

 

Senin 

16 Agustus 2021 

 TOH ( Top Over Houl ) engine 

D* 07 

 Membongkar seluruh 

komponen pada engine D* 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.JUNAIDI  

NIP.050120170140 

Selasa 

17 Agustus 2021 

 OFF ( Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia ) 

 

 

Rabu 

18 Agustus 2021 

 TOH ( Top Over Houl ) engine 

D* 07 

 Melepas komponen engine ( oil 

spray nozzel ) 

 Membersihkan komponen 

engine 

 

 

 

Kamis 

19 Agustus 2021 

 TOH ( Top Over Houl ) engine 

D* 07 

 Membersihkan komponen – 

komponen engine ( kerak / sisa 

– sisa pembakaran pada piston ) 

 

 

 

 

Jum’at 

20 Agustus 2021 

 TOH ( Top Over Houl ) engine 

D* 07 

 Mengganti V – Belt ( bealting ) 

pada engine D* 09 

 Melepas dan menggeser 

generator engine D* 07 

 Membersihkan komponen – 

komponen engine D* 07 

 

 

Sabtu 

21 Agustus 2021 

 Manuver block engine D* 07 

 Melepas cylinder liner dari 

cylinder block 

 Membersihkan cylinder liner 

dan cylinder block 

Minggu 

22 Agustus 2021 

 OFF ( Mengikuti jadwal kerja 

shift reguler ) 
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Table 3.8 

Agenda kegiatan minggu ke 8 (Delapan) 

23 Agustus s/d 29 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

23 Agustus 2021 

 Izin ( Sakit )  

 

 

 

 

 

 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.JUNAIDI  

NIP.050120170140 

Selasa 

24 Agustus 2021 

 Izin ( Sakit ) 

Rabu 

25 Agustus 2021 

 Membersihkan Chamsaft 

Kamis 

26 Agustus 2021 

 Pemasangan Alumunium Foil 

pada pipa Exhaust engine D* 

02 

Jum’at 

27 Agustus 2021 

 PM 750 pada engine D* 02 

Sabtu 

28 Agustus 2021 

 Penggantian thermostat  

 Pemasangan Alumunium Foil 

pada pipa Exhaust engine D* 

01 

Minggu 

29 Agustus 2021 

 OFF ( Mengikuti jadwal kerja 

shift reguler ) 

 

 

Table 3.9 

Agenda kegiatan minggu ke 9 (Sembilan) 

30 Agustus s/d 31 Agustus 2021 

Tanggal/Kegiatan Uraian Kegiatan Keterangan Paraf 

Senin 

30 Agustus 2021 

 Start engine D * 08, D * 09, D 

* 10 setelah terjadi BO ( Black 

Out ) 

 

PT.BIMA 

GOLDEN 

POWERINDO 

 

 

M.JUNAIDI  

NIP.050120170140 Selasa 

31 Agustus 2021 

 Membersihkan lingkungan site 

PT.BGP 
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3.1.1 Minggu pertama, 05 Juli 2021 

Pada hari pertama (Senin 05 Juli 2021) Personalia PT. Bima Golden 

Powerindo melakukan pengenalan safety, cara mengambil data pada fieder dan 

panel, cara menghidupkan dan mematikan mesin pembangkit. Sejak awal 

berdirinya PT. Bima Golden Powerindo telah melaksanakan PM dan Overhaul 

pada mesin pembangkit listrik merek Doosan GV180TI berkapasitas 270 KW/338 

KVA dan juga mempunyai tenaga kerja  21 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 dilaksanakn 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 linkungan 

tempat kerja berbahaya karena lingkungan ini bahan bakar mesin adalah gas 

dan tingkat kebisingan sangat tinggi. 

Pada Saat pengambilan data fieder dan panel harus berhati-hati karena 

tegangannya sangat tinggi, waktu pengambilan data adalah tiap satu jam 

sekali. Adapun data yang diambilkan di bagian feeder adalah ouput (KWH) 
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dan beban  sedangkan di bagian panel adalah tegangan (volt), arus (ampere), 

cos Q, hz, rpm, starter, kvar, stand running, kw dan lain-lain. 

Langkah-langkah untuk menghidupkan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Pastikan kondisi oli dan air normal 

b. Membuka Valve pipa saluran gas 

c. Menghidupkan MCB yang ada pada panel engine 

d. Menghidupkan MCB pada panel sinkron 

e. Kemudian menekan tombol start untuk running engine 

f. Tekan tombol yang berlogo jari tangan untuk melanjutkan (normal) 

g. Setting frekuensi dengan memutar tombol potensiometer untuk 

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

h. Setelah normal, lanjutkan dengan menekan tombol sinkron untuk 

mempararelkan kesemua panel secara otomatis akan membagi nilai kw 

menjadi rata ( Metode Load Share ). 

Langkah-langkah untuk mematikan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Menekan tombol otomatis  yang terdapat pada deepsea pada panel, 

secara perlahan-lahan mesin akan mentransfer beban secara bertahap ke 

unit yang lain sampai paralel engine lepas secara otomatis. 

b. Tekan tombol nol yang berwarna merah 

c. Mematikan MCB di dalam panel 

d. Menutup valve pipa pada saluran gas 

e. Mematikan MCB yang ada pada generator mesin agar arus yang ada 

didalam aki tidak terkuras habis. 
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Gambar 3.1 Panel engine 

 

2. PM 350 pada engine D* 02 

PM 350 adalah maintenance/perawatan pada unit engine,dimana 

engine yang sudah mencapai batas operasi hingga 350 jam akan mendapat 

perawatan seperti penggantian new oil, penggantian Oil Filter, pengecekan 

dan penambahan air radiator ( Sistem Pendingin ) dan juga pengecekan air 

battery ( ACCU ) . 

 

 

Gambar 3.2 Penggantian New Oil 
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3. Mengganti Dioda Pada Generator Engine D* 01 

Penyebab generator tidak mengeluarkan tegangan atau arus listrik 

adalah dioda penyearah ( Rotating Rectifier ).Hal yang harus dilakukan 

dalam menyelesaikan masalah ini adalah : 

a. Membuka komponen – komponen bagian luar dari generator agar kita 

dapat melakukan pemeriksaan dibagian dalam 

b. Sebelum pemeriksaan lebih lanjut, terlebih dahulu kita memeriksa dan 

memastikan kabel – kabel pada generator dalam keadaan bagus dan 

terhubung dengan baik 

c. Membuka satu persatu dioda pada generator engine 

d. Periksa dengan menggunakan alat ukur Ohmmeter/Multitester untuk 

mengukur ketahanan ( Ohm ) 

e. Jika dioda ada yang rusak atau jebol, lakukan penggantian dioda dan 

pastikan tipe dioda yang diganti harus sama dengan tipe dioda yang 

rusak atau jebol. 

 

Gambar 3.3 Penggantian Dioda 
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4. Memeriksa air baterai dan mengecek air radiator 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Majun 

b. Air baterai 

c. Tangga 

d. Corong kecil 

e. Wadah air baterai 

Proses kerja:  

a. Periksa kondisi  banyaknya air battery pada setiap sel setelah membuka 

tutup bila batas permukaan air lower level maka tambahkan air  battery 

sampai batas upper level. 

b. Perhatikan setiap sel pengisian air baterai sesuai dengan batas levelnya. 

c. Tutuplah kembali tutup baterai. 

d. Bersihkan air dan debu yang menempel pada rumah baterai 

menggunakan majun. 

e. Selanjutnya memeriksa air radiator 

f. Buka tutup radiator dan lihat batas air di dalam radiator, jika 

berkurang maka tambahlah sesuai dengan batas yang ditentukan. 

g. Tutup kembali radiator. 

 

 

Gambar 3.4 Memeriksa air baterai dan radiator 

 

5. Pengambilan data beban engine (KWH) 
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Pengambilan data beban engine adalah kegiatan mencatat data Feeder dan 

Panel engine 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 berserta tabel data 

b. Pena 

c. Alas untuk kertas 

Proses kerja: 

a. Tekanlah tombol selama 10 detik yang terdapat disamping layar 

monitor untuk mensetting. 

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

supaya muncul data kwh yang di ouput. 

c. Setelah muncul pilih hasil scane 

d. Kemudian catatlah sesuai data angka yang tertera dilayar tersebut dan 

begitu juga dengan feeder kedua. 

e. Selanjutnya mencatat data panel mesin seperti kw, ampere, volt, cos, 

hz, rpm, starter, tegangan baterai dan lain-lain. 

f. Tekan tombol pada arah panah ke kanan untuk mencari data 

penggunaan pelumasan pada mesin, kvar, dan kwh meter. 

g. Setelah selesai kembalikan tampilan seperti semula. 

 

 

Gambar 3.5 Feeder  dan Panel  engine 
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6. Pengambilan data Tekanan gas (pressure gas) 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 berserta tabel data 

b. Pena 

c. Alas untuk kertas 

 

Proses kerja: 

a. Petama yang harus di lakukan adalah melihat jarum kompas yang 

menujuk angka dan poin 

b. Selanjutnya angka dan poin di catat pada kolom tabel dan sesuai 

dengan jadwal pengambilan data 

 

3.1.2 Minggu kedua, 12 Juli 2021 

1. Pengambilan data beban engine (KWH) 

Pengambilan data beban engine adalah kegiatan mencatat data Feeder dan 

Panel engine 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 berserta tabel data 

b. Pena 

c. Alas untuk kertas 

Proses kerja: 

a. Tekanlah tombol selama 10 detik yang terdapat disamping layar 

monitor untuk mensetting. 

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

supaya muncul data kwh yang di ouput. 

c. Setelah muncul pilih hasil scane 

d. Kemudian catatlah sesuai data angka yang tertera dilayar tersebut dan 

begitu juga dengan feeder kedua. 

e. Selanjutnya mencatat data panel mesin seperti kw, ampere, volt, cos, 

hz, rpm, starter, tegangan baterai dan lain-lain. 
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f. Tekan tombol pada arah panah ke kanan untuk mencari data 

penggunaan pelumasan pada mesin, kvar, dan kwh meter. 

g. Setelah selesai kembalikan tampilan seperti semula. 

 

 

Gambar 3.6 Feeder  dan Panel  engine 

 

2. Start engine D*10 

Langkah-langkah untuk menghidupkan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Membuka valve pipa saluran gas 

b. Menghidupkan MCB yang ada pada panel engine 

c. Menghidupkan MCB pada panel sinkron 

d. Kemudian menekan tombol start untuk running engine 

e. Tekan tombol yang berlogo jari tangan untuk melanjutkan (normal) 

f. Setting frekuensi dengan memutar tombol potensiometer untuk 

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

g. Setelah normal, lanjutkan dengan menekan tombol sinkron untuk 

menghubungkan kesemua panel secara otomatis akan membagi nilai 

kw menjadi rata. 
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Gambar 3.7 Start  engine 

 

3. Pengambilan Data Minyak Solar Yang Telah Terpakai 

Pengambilan data minyak solar yang telah terpakai agar dapat memberikan 

laporan pemakaian bahan bakar ( HSD ) 

Alat – alat yang digunakan : 

a. Kunci Gembok 

b. Sounding Meter 

Proses kerja: 

a. Membuka gembok pada tutup pure tank atau sering disebut tanki 

minyak 

b. Siapkan sounding tape richter dan pasta kolor kud 

c. Menurunkan sounding tape richter meter agar dapat mengukur 

kedalaman volume minyak solar ( HSD ) 

d. Setelah mendapatkan hasil ukurannya dan sudah di catat ataupun 

difoto, tutup dan gembok kembali lobang pengukuran pada tanki 

tersebut 
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4. Mengganti saringan udara (air filter) 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Majun 

b. Kunci T 8 

c. kompresor 

Proses kerja: 

a. Buka tutup saringan udara 

b. Keluarkan saringan udara yang lama 

c. Semprotkan rumah saringan udara dari debu menggunakan kompresor 

dan majun secara berulang-ulang. 

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

e. Kunci dengan rapat 

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

dengan kuat. 

 

 

Gambar 3.8 Penggantian saringan udara 
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3.1.3 Minggu ketiga, 19 Juli 2021 

1. Pengambilan data beban engine (KWH) 

Pengambilan data beban engine adalah kegiatan mencatat data Feeder dan 

Panel engine 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 berserta tabel data 

b. Pena 

c. Alas untuk kertas 

Proses kerja: 

a. Mencatat data panel mesin seperti kw, ampere, volt, cos, hz, rpm, 

starter, tegangan baterai dan lain-lain. 

b. Tekan tombol pada arah panah ke kanan untuk mencari data 

penggunaan pelumasan pada mesin, kvar, dan kwh meter. 

c. Setelah selesai kembalikan tampilan seperti semula. 

 

 

Gambar 3.9 Panel  engine 

 

2. Pengambilan Data Minyak Solar Yang Telah Terpakai 

Pengambilan data minyak solar yang telah terpakai agar dapat memberikan 

laporan pemakaian bahan bakar ( HSD ) 
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Alat – alat yang digunakan : 

a. Kunci Gembok 

b. Sounding Meter ( Meter tape ) 

c. Pasta/kapur 

d. Majun  

e. Smartphone  

 

Proses kerja: 

a. Membuka gembok pada tutup pure tank atau sering disebut tanki 

minyak 

b. Menurunkan tali sounding meter agar dapat mengukur kedalaman 

volume minyak solar ( HSD ) 

c. Setelah mendapatkan hasil ukurannya dan sudah di catat ataupun 

difoto, tutup dan gembok kembali lobang pengukuran pada tanki 

tersebut 

 

   

Gambar 3.10 Sounding 
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3.1.4 Minggu keempat, 26 Juli 2021 

1. Pengisian oli 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Corong 

b. Jerigen 

c. Gerobak sorong 

d. Majun  

Proses kerja: 

a. Mengambil oli di gudang 40 liter 

b. Membawa ke mesin dengan menggunakn gerobak sorong 

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

d. Lalu masukkan oli menggunakan corong besar 

e. Cek plat pengukur oli 

 

 

Gambar 3.11 Pengisian oli mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shendycodotcom.files.wordpress.com/2012/07/isioli5.jpg
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2. Pengisian air radiator 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Corong 

b. Gerobak sorong 

c. Air 1 galon 

d. Tangga 

e. majun 

Proses kerja: 

a. Mengecek air radiator pada kondisi mesin tidak beroperasi 

menggunakan tangga. 

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

yang ditentukan maka perlu pengisian air untuk penambahan. 

c. Tambah air sesesuai batas yang ditentukan menggunakan air bersih 

d. Tutup kembali tutup radiator. 

 

 

Gambar 3.12 Pengisian air radiator 
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3. Pengambilan data beban engine (KWH) 

Pengambilan data beban engine adalah kegiatan mencatat data Feeder dan 

Panel engine 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kertas A4 berserta tabel data 

b. Pena 

c. Alas untuk kertas 

Proses kerja: 

a. Mencatat data panel mesin seperti kw, ampere, volt, cos, hz, rpm, 

starter, tegangan baterai dan lain-lain. 

b. Tekan tombol pada arah panah ke kanan untuk mencari data 

penggunaan pelumasan pada mesin, kvar, dan kwh meter. 

c. Setelah selesai kembalikan tampilan seperti semula. 

 

 

Gambar 3.13 Panel  engine 
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3.1.5 Minggu Kelima, 02 Agustus 2021 

1. Membuang air pada filter saringan gas ( scrubber) 

Proses kerja: 

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

mencapai 60 psi. 

b. Membuka Valve air pada bagian bawah scrubber. 

c. Tunggu beberapa saat, kemudian tutup kembali kran saluran 

pembuangan air agar gas tidak keluar. 

 

 

Gambar 3.14 Filter gas (scrubber) 

2. Pengoperasian Sparator Alva Laval 

Proses kerja : 

a. Menghidupkan mesin alva laval, dengan menekan tombol on pada 

panel alva laval 

b. Membuka tutup kran pure tank ( tanki minyak ) 

c. Membuka tutup kran pada alva laval, membuka kran pada alva laval 

tidak boleh terlalu besar karena bahan bakar akan meluap dan 

mengalami kerugian bahan bakar 
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Gambar 3.15 pengoperasian alva laval 

 

 

3. Pengisian oli 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Corong 

b. Jerigen 

c. Gerobak sorong 

d. Majun  

Proses kerja: 

a. Mengambil oli di gudang 40 liter 

b. Membawa ke mesin dengan menggunakn gerobak sorong 

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

d. Lalu masukkan oli menggunakan corong besar 

e. Cek plat pengukur oli 
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Gambar 3.16 Pengisian oli mesin 

 

 

4. Clearance Valve pada mesin D*4 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Feeler gauge 

b. Kunci ring pass (kombinasi) ukuran 17 mm 

c. Obeng (-) 

d. Kunci shock ukuran 17 mm 

e. Kunci Torque 500 Kgfcm 

f. Majun 

g. Kunci shock 32 mm 

Proses kerja: 

a. Pastikan engine dalam keadaan stanby ( kondisi dingin ) 

b. Lepaskan tutup silinder head cover dan membuka baut yang terdapat 

pada bagian cylinder head cover menggunakan kunci shock ukuran 

13mm 

c. Torn pulley crank shaft searah jarum jam sampai ada tanda 0 pada 

flyweel, pastikan titik TOP sudah sesuai 

d. Longgarkan sedikit mur pada roker arm menggunakan kunci shock 

17mm dan obeng (-) sebagai penyetel pada baut roker arm 

https://shendycodotcom.files.wordpress.com/2012/07/isioli5.jpg
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e. Masukkan feeler gauge sesuai ketentuan ketebalan celah diantara 

rocker arm dan cross head, setel celah katup dengan baut penyetel 

pada roker arm, Celah katup menunjukkan hisap (intake) 0,30 mm dan 

buang (exhaust) 0,40 mm 

f. Pada kondisi feeler gauge masih didalam celah, kendorkan baut 

penyetel pada cross head dan pastikan bahwa feeler gauge tidak 

terlepas dari celah. Jika feeler gauge terasa lepas, ulangi penyetelan 

dari langkah pertama. 

g. Setelah penyetelan selesai, kencangkan mur pengunci sesuai dengan 

spesifikasi momen pengencang (torque) 500kgfcm 

h. Setelah menyetel dan mengunci mur dan baut pengencang, pasang 

kembali cylinder head cover menggunakan kunci momen 2,2 kg.m. 

 

     

Membuka Gambar 3.17 Penyetelan celah katup (valve) 

 

3.1.6 Minggu Keenam, 09 Agustus 2021 

1. Menghidupkan engine D*06 

Langkah-langkah untuk menghidupkan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Membuka valve pipa saluran gas 

b. Menghidupkan MCB yang ada pada panel engine 

c. Menghidupkan MCB pada panel sinkron 

d. Kemudian menekan tombol start untuk running engine 

e. Tekan tombol yang berlogo jari tangan untuk melanjutkan (normal) 
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f. Setting frekuensi dengan memutar tombol potensiometer untuk 

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

g. Setelah normal, lanjutkan dengan menekan tombol sinkron untuk 

menghubungkan kesemua panel secara otomatis akan membagi nilai 

kw menjadi rata. 

 

 

Gambar 3.18 Start  engine 

 

 

2. Menyetandbykan engine D*02 

Langkah-langkah untuk menyetandbykan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Menekan tombol auto pada panel agar daya pada engine turun perlahan 

b. Setelah normal tekan tombol off pada panel 

c. Menutup kran pipa saluran gas 

d. Mematikan MCB pada panel 

e. Mematikan MCB yang ada pada generator engine 
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Gambar 3.19 Stanby  engine 

 

 

3. Mengganti Oil dan Fuel Filter Engine D* 12 

Alat – alat yang digunakan : 

a. Kunci tap pembuka tabung filter 

b. Jerigen/ember penampung oli filter 

c. Tabung oil filter 2 pcs 

d. Tabung fuell filter 1 pcs 

e. Majun  

Langkah – langkah mengganti filter adalah sebagai berikut : 

a. Letakkan jerigen atau ember yang kita bawa tadi tepat dibawah tabung 

filter yang masing terpasang pada engine 

b. Buka tabung filter dengan kunci tap pembuka filter 

c. Setelah tabung filter terbuka bersihkan engine bagian pemasangan filter 

d. Pasang tabung filter dan kunci dengan kunci tap yang telah kita 

sediakan 
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Gambar 3.20 Mengganti tabung filter 

 

3.1.7 Minggu Ketujuh, 16 Agustus 2021 

1. Top Over Houl pada mesin merek Doosan GV180TIC 

Top Over haul adalah suatu kegiatan pembongkaran engine pada 

mesin pembangkit listrik, dan kemudian komponen mesin tersebut 

diperiksa dengan sangat teliti seperti piston, poros engkol, block cylinder,  

mekanisme katup,  poros, cylinder head dan lain sebagainya supaya 

didapat data-data yang valid sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat 

tepat atau sesuai, serta masalah yang ada pada engine tersebut dapat 

teratasi. 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Kunci ring pas (kombinasi) 

b. Obeng positif (+) dan negatif (-) 

c. Tang 

d. Kunci shock 

e. Palu 

f. Wadah tempat baut dan mur 

g. Majun 

h. Safety telinga 
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i. Kunci T 8 

j. Kunci filter oil 

k. Kunci pass 

l. Cem block maksimal 2 ton 

m. Tali sabuk dan baut U 

n. Balok kayu 

o. Besi penyangga untuk gantungan chain block 

Proses Kerja: 

a. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan 

pembongkaran. 

b. Melepas kabel sensor, kabel busi dan  terminal baterai 

c. Membuang air radiator terlebih dahulu sampai kering. 

d. Buka klem pipa menggunakan obeng atau kunci T 

e. Lalu buka mur dan baut yang menahan pipa ataupun kedudukan 

radiator 

f. Lepas pipa besi yang terdapat pada radiator 

g. Membuka baut kedudukan radiator serta memindahkannya agar 

proses pembongkaran tidak terhalang.  

h. Melepaskan saringan hawa dan membuka klem yang terhubung pada 

turbo charger 

i. Membuka saringan oli menggunakan kunci filter oil dan juga majun 

j. Membuka baut pada pipa sistem pendingin oli (oil cooler), kabel 

tegangan tinggi berserta busi. 

k. Membuka baut pada electric ignition system 

l. Membuka turbo charger, intake manifold dan exaush manifold 

menggunakan kunci kombinasi serta kunci shock 

m. Membuka semua baut cylinder head cover menggunakan kunci shock 

n. Selanjutnya melepas semua busi, cylinder head  dan push rod 

menggunakan kunci shock   
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o. Melepaskan piston dari kedudukan cham shaft dengan cara 

memutarkan damper secara berurutan menggunakan kunci shock dan 

sambungan penghubung 

p. Melepas alternator, thermostat sistem pendingin, water pump, 

damper, kipas, pully penyetel tali sabuk, dan pompa untuk 

penggantian oli. 

q. Membuka tangki dan pompa oli menggunakan kunci shock 13,17 serta 

kunci ring 

r. Kemudiam membuka baut yang terhubung pada bagian generator agar 

dan juga flywheel.  

s. Setelah bautnya dibuka semua, memindahkan block cylinder 

menggunakan cem block yang berukuran angkat maksimal 2 ton, tali 

sabuk, baut U, penyangga besi dan balok kayu sebagai penganjal 

kedudukan silinder block supaya tidak lecet bodinya. 

t. Melepas baut dan mur  flywheel housing menggunakan kunci shock. 

u. Yang terakhir melepaskan cranck shaft dari cylinder block. 

 

 

Gambar 3.21 Pembongkaran mesin 
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2. Membersihkan komponen-komponen mesin setelah pembongkaran 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Majun 

b. Kuas 

c. Palu 

d. Kertas amplas 

e. Sikat kawat 

f. Kompresor 

g. Sekrap 

h. Minyak solar 

i. Kunci kombinasi 

j. Kunci shock 

k. Tang 

Proses kerja: 

a. Mengumpul semua alat atau komponen yang dibersihkan 

b. Membersihkan sistem pendingin oli, buka baut maupun mur yang 

terdapat pada sistem pendingin oli menggunakan kunci shock. 

c. Periksa oil cooler kemungkinan terjadinya bocor atau retak. 

d. Periksa bagian sirip-sirip dan membersihkan menggunakan majun 

serta kompresor. 

e. Membersihkan  housing oil cooler yang terdapat sisa bekas gasket 

yang lama menggunakan sekrap. 

f. Setelah dibersihkan pasang kembali dan mengganti dengan gasket 

yang baru. 

g. Pasang baut lalu kencangkan dengan kuat menggunakan kunci shock. 

h. Membersihkan cylinder head cover dari sisa bekas gasket lama yang 

masih menempel menggunakan sekrap. 

i. Membersihkan pipa 

j. Sebelum membersihkan turbo charger, buka baut dan mur yang masih 

terhubung atau menyatu dengan menggunakan kunci shock. 
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k. Membersihkan kipas (impeler) turbo charger menggunakan minyak 

solar, kertas amplas kasar dan sekrap. 

l. Membersihkan rumah turbo charger menggunkan kertas amplas kasar 

dan minyak solar. 

m. Setelah selesai di bersihkan semua pasang kembali menggunakan 

kunci shock dan tang. 

  

  

Gambar 3.22 Membersihkan komponen-komponen mesin 

 

 

3. Repair water pump (pompa air) 

Alat-alat yang dibutuhkan: 

a. Mesin Press 

b. Kunci ring pas  

c. Kunci shock 

d. Kertas amplas 

e. Obeng 

f. Majun 

Cara kerja: 

a. Siapkan alat yang dibutuhkan 

b. Pastikan air radiator sudah terkuras dan berkondisi tidak panas 

c. Lepaskan v-belt 

d. Buka baut pengikat water pump menggunakan kunci shock 
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e. Buka klemp pengikat pada pipa menggunakan obeng 

f. Pisahkan water pump dari mesin 

g. Setelah water pump dipisahkan, bongkar part part bagian luar 

menggunakan kunci ring pas 

h. Lepaskan thermostat 

i. Lepaskan bagian dalam water pump dengan bantuan mesin press 

j. Setelah terbuka besihkan sisa lem dan karat yang menempel 

menggunakan kertas amplas lalu bilas menggunakan kuas dan minyak 

k. Setelah bersih lakukan pemasangan part yang sudah di bersihkan dan 

ganti part jika ada kerusakan 

l. Pasang part dengan presisi dan teliti karna part-part bagian dalam di 

pasang juga menggunakan mesin press 

m. Setelah selesai di lanjutkan dengan pemasangan thermostat, ganti 

termostat dengan part yang baru,  

n. Lakukan pengeleman pada bagian pinggir thermostat dan pinggir pipa 

jangan menggunakan seal yang lama, untuk mengurangi kebocoran 

 

3.1.7 Minggu Kedelapan, 23 Agustus 2021 

1. Service radiator 

Alat-alat yang di perlukan: 

a. Kunci ring pas dan shock 12 mm 

b. WD 40 

c. Obeng plus (+) dan obeng minus (-) 

d. Air bersih 

e. Kompresor air 

f. Sabun  

g. Gasket ( Packing ) 

h. Lem  

i. Gerinda kawat 

j. majun 
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Proses kerja: 

a. Siapkan bahan yang diperlukan 

b. Kuras air radiator saat mesin tidak beroperasi, pastikan kondisinya 

dingin 

c. Buka tutup tanki radiator, agar air terkuras dengan lancar 

d. Buka klem selang penghubung radiator menggunakan obeng 

e. Lepaskan bagian inti radiator 

f. Bongkar part-part radiator 

g. Bersihkan karat dan gasket yang tersisa yang berada dalam dan 

pinggir bagian inti radiator menggunakan gerinda kawat 

h. Cleaning tubbing radiator hingga bersih 

i. Pasang semua part-part, dan lakukan penggantian gasket guna 

menghindari resiko seperti kebocoran 

j. Setelah perakitan komponen radiator selesai dop semua jalur air untuk 

melakukan pemeriksaan kebocoran pada radiator dengan mengisi air 

kedalam radiator hingga penuh 

k. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, buang kembali air yang sudah 

terisi didalam radiator,  instal kembali radiator pada Frame Engine. 

 

Gambar 3.23 Radiator 
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2. Membersihkan Chamsaft 

Alat – alat yang diperlukan : 

a. Bahan bakar solar ( HSD ) 

b. Jerigen 

c. Scotch brite 

d. Majun  

 

Proses kerja : 

a. Tuang bahan bakar solar ( HSD ) kedalam jerigen 

b. Basahi Chamsaft dengan bahan bakar solar ( HSD ) yang ada 

dalam gerigen tersebut 

c. Gosok Chamsaft secara perlahan hingga betul – betul bersih dari 

sisa – sisa karat, dan jangan terlalu menekan saat mulai melakukan 

pembersihan karat pada Chamsaft 

 

Gambar 3.24 Pembersihan Chamsaft 

 

 

3. Pemasangan alumunium foil 

Alat – alat yang diperlukan : 

a. Tang potong 

b. Tang kombinasi  

c. Gunting kawat 

d. Alumunium foil 
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Proses kerja : 

a. Buka jaring kawat yang ada pada pipa Exhaust engine terlebih dahulu 

menggunakan gunting kawat 

b. Gunting jaring kawat yang baru sesuai dengan ukuran pipa Exhaust 

engine 

c. Pasang Alumunium Foil ke pipa Exhaust Engine terlebih dahulu dengan 

rapi 

d. Lalu pasang jaring kawat ke pipa Exhaust Engine dengan rapi dan ketat 

agar jika engine beroperasi jaring kawat tersebut tidak akan terlepas 

 

 

Gambar 3.25 Pemasangan Alumunium Foil 

 

3.1.8  Minggu Kesembilan, 30 Agustus 2021 

1. Menghidupkan engine D*08 D*09 D*10 setelah mengalami BO 

Langkah-langkah untuk menghidupkan mesin adalah sebagai berikut: 

a. Membuka valve pipa saluran gas 

b. Menghidupkan MCB yang ada pada panel engine 

c. Menghidupkan MCB pada panel sinkron 

d. Kemudian menekan tombol start untuk running engine 

e. Tekan tombol yang berlogo jari tangan untuk melanjutkan (normal) 

f. Setting frekuensi dengan memutar tombol potensiometer untuk 

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

g. Setelah normal, lanjutkan dengan menekan tombol sinkron untuk 

menghubungkan kesemua panel secara otomatis akan membagi nilai 

kw menjadi rata. 
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Gambar 3.2.6 Start  engine 

 

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 berdisiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dunia 

industri 

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 

6. Supaya bisa berfikir dengan wawasan manajemen yang luas dalam 

bekerjasama dengan orang lain dari berbagai bidang tingkat dan 

keahliannya 

7. Belajar untuk  membiasakan diri terhadap suasana di suatu perusahaan 

agar bisa bekerja dengan profesional. 

 

 

 

3.2 Target yang Diharapkan 
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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 GV180TIC di antaranya, filter, 

kunci pas, kunci ring, obeng negatif, obeng positif, kunci shock, kunci 

torque, tang, dll. 

2. Buku panduan mesin Doosan GV180TIC yang dilengkapi dengan bagian-

bagian dari mesin Doosan. 

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

yang lebih besar lebih berat 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 GV180TIC. 

7. Sekrap untuk Membersihkan terak 

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

9. Perlengkapan safety seperti helm, kacamata, penutup telinga, sarung 

tangan, sepatu safety, dan lain-lain. 

10. Compresor untuk membersihkan mesin dari debu dan kotoran. 

11. Mesin press, untuk membuka dan memasang part engine 

12. Kompresor air, untuk membersihkan kisi – kisi radiator 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Perangkat Keras atau Lunak yang Digunakan 
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Untuk  mendapatkan  atau  memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

  Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung  terhadap semua kegiatan yang  berlangsung, baik melalui 

praktek dilapangan maupun dengan memperhatikan 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 perusahaan  

  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. 

 

1. Dokumen  tentang proses permesinan Doosan GV180TIC 

2. Dokumen tentang  cara kerja dan perawatan Doosan GV180TIC 

3. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan  

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

 

 

 

 

3.4 Data - Data yang Diperlukan 

3.5 Dokumen- Dokumen File yang Dihasilkan 
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1. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan. 

2. Kurangnya pengalaman dalam pengoperasian mesin 

3. Sering terjadi pemadaman listrik akibat gangguan jaringan 

4. Terhambatnya proses perawatan karena penengiriman suku cadang 

mesin yang terlalu lama   

5. Karena keterbatasan waktu kerja peraktek yang diberikan singkat, 

membuat penulis kurang mendalami tentang mesin Doosan GV180TIC. 

6. Karena kurang pemahaman terhadap mesin Doosan memperlambat 

penulis untuk mendapatkan informasi tentang mesin ini. 

7. Karena mesin Doosan selalu digunakan penulis kesulitan memperoleh 

data tentang mesin Doosan GV180TIC 

8. Dilihat dari kondisi mesin yang sudah lama, terkadang hasil dari 

penelitian dari mesin Doosan kurang akurat. 

 

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. 

 

 

 

 

3.6 Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

3.7 Hal-Hal Yang di Anggap Perlu 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS 

PM 750 PADA ENGINE GAS TIPE DOOSAN GV180TIC 

 

 

4.1 Pembangkit Listrik Tenaga Micro Gas 

Pembangkit listrik tenaga micro gas (PLTMG) merupakan sebuah 

pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan atau  mesin gas sebagai 

penggerak generatornya. Mesin gas dirancang dan dibuat dengan prinsip kerja 

yang sederhana dimana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran 

bahan bakar diubah menjadi energi mekanis dan selanjutnya diubah menjadi 

energi listrik atau energi lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Pembangkit listrik tenaga micro gas (PLTMG) adalah pusat listrik tenaga 

gas, yang prinsip kerjanya pengkompresian udara dan pemanasan udara tersebut 

dengan penambahan bahan bakar, gas panas tersebut digunakan untuk memutar 

crank shaft, sebagai penggerak mula pemutar generator pembangkit. Gas panas 

yang dihasilkan dalam ruang bakar dapat meningkatkan temperatur hingga 1100 

0
C, berkenaan dengan temperatur yang sedemikian tinggi tersebut perlu dilakukan 

pemilihan matrial hot gas patch, sehingga material tersebut dapat dipergunakan 

pada kondisi tersebut secara aman dan andal. 

Sistem ini menggunakan bahan bakar gas alam. Harga bakar merupakan 

dasar pertimbangan pemilihan jenis bahan bakar untuk pembangkitan listrik. 

PLTMG difungsikan untuk mengatasi kebutuhan energi listrik saat beban puncak, 

alasan pemilihan jenis pembangkit ini adalah operasi penyediaan daya 

dibandingkan lebih cepat. Kelebihan lain yang dimiliki yaitu untuk menghasilkan 

daya energi yang besar dibutuhkan ruang yang kecil. Konsumsi energi pada 

peralatan PLTMG bersumber dari putaran crank shaft. Daya poros yang 

dihasilkan mesin digunakan untuk memutar alat-alat pendukung, yaitu Water 

pump, alternator, kipas radiator, dan pompa oli (oil pump). 
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Bagian utama PLTMG umumnya adalah paket mesin dan pelengkapnya. 

Bagian mesin yang dikopel/digabungkan dengan generator, dibantu sistem 

pelengkap yang mengatur pendingin pelumas atau lube oil, air pendingin (cooling 

water) dan alat penukar panas atau radiator cooling tower heat exchanger, sistem 

udara pembakaran (charge air), sistem udara terkompresi untuk menghidupkan 

mesin dan kebutuhan instrumen (starting & instrument air), sistem udara sisa 

pembakaran (exhaust air), sistem pemipaan instrumen (piping and instrument 

system), sistem listrik (electrical system) dan sistem instrumentasi kontrol 

(instrumentation control system). 

 

4.2 Pengertian PM 750 RH 

PM 750 RH adalah pekerjaan service ringan mesin yang bertujuan untuk 

mendapatkan performa mesin yang maksimal dan juga menjaga agar mesin tetap 

dalam kondisi yang baik serta prima. Karena mesin dioperasikan secara terus 

menerus, maka akan kemungkinan terjadinya penurunan peforma mesin. Oleh 

karena itu agar mesin tetap menghasilkan daya kerja yang maksimum, maka perlu 

di lakukan PM 750 RH mesin secara priodik. Perkerjaan PM 750 RH harus 

dilakukan sesuai prosedur dari pembuatnya, baik urutan perkerjaannya, 

pemeriksaaanya, ukuran penyetelan dan lain-lain. Ini dimaksudkan untuk efesiensi 

proses kerja dan supaya hasilnya sesuai standar yang direkomendasikan oleh 

pabrik pembuatnya. Sebelum kegiatan PM 750 RH di lakukan, pastikan kondisi 

mesin dalam keadaan stanby ( dingin ). 

Jadi secara umum pengertian PM 750 RH adalah suatu pekerjaan service 

ringan mesin yang bertujuan agar performa mesin tersebut lebih maksimal, dan 

untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal serta untuk mencegah kegagalan 

fungsi, pekerjaannya dapat berupa pemeriksaan, pengukuran, pencocokan dengan 

standar pabrik, penyetelan, perbaikan, perawatan dan penggantian komponen jika 

diperlukan. 
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Oleh karena itu agar mesin tetap menghasilkan daya kerja yang maksimum 

seperti dalam keadaan standar, maka perlu dilakukan PM 750 RH mesin secara 

periodik. PM 750 RH merupakan service ringan pada mesin yang pekerjaannya 

berupa pemeriksaan, penyetelan, ganti komponen, dan perawatan mesin. 

Perkerjaan PM diperlukan, manakala sebuah mesin mengalami gangguan pada 

komponennya sewaktu beroperasi, seperti adanya bunyi kasar, kurang tenaga, atau 

untuk perawatan berkala dan sebagainya. Perkerjaan PM 750 RH harus dilakukan 

sesuai prosedur dari pabrik pembuatnya, baik urutan perkerjaannya, 

pemeriksaannya, ukuran penyetelannya dan lain-lain. Ini di maksudkan untuk 

efisiensi proses kerja dan supaya hasilnya sesuai standar yang direkomendasikan 

oleh pabrik pembuatnya. Perkerjaan PM 750 harus dilakukan secara terampil dan 

memiliki pengetahuan teknik minimal diantaranya yaitu: 

a. Prinsip kerja PLTMG 

b. Pemeriksaan sitem pendingin 

c. Pemeriksaan pelumasan engine ( Oil ) 

d. Penyetelan celah katup ( Valve In/Ex Clereance ) 

e. Pemeriksaan baterai ( ACCU ) 

f. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi ( Ignition Cable ) 

g. Pemeriksaan busi ( Spark Plug ) 

h. Penggantian saringan oli mesin ( Oil Filter ) 

i. Pembersihan saringan udara ( Air Cleaner ) 

j. Pemeriksaan sabuk ( V-Belt ) 
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Tabel 4.1 Jadwal untuk melakukan PM 750 RH pada mesin pembangkit merek 

Doosan GV180TIC 

 

NO Jenis Perawatan Hari/tanggal Jam 

Kerja 

Ket 

1 

Pemeriksaan 

pendingin mesin 

(radiator) 

Senin, 26 Juli 2021 600 jam 

Harus di cek batas air tiap 

harinya dan service kalau 

sudah mencapai batas 

ketentuan jam kerja 

2 

Pemeriksaan 

pelumasan mesin 

(oli) 

Sabtu, 31 Juli 2021 350 jam Harus diganti 

3 

Penyetelan celah 

katup (valve) 
Jum’at, 06 Agustus 2021 750 jam 

Jika terdengar kasar 

bunyinya  mesin maka harus 

di stel celah katup 

4 

Pemeriksaan 

baterai 
Senin,  09 Agustus 2021 100 jam 

Jika air aki berkurang dari 

batas ketentuan maka  harus 

ada penambahan air 

5 

Kabel tegangan 

tinggi 
Sabtu, 15 Agustus 2021 350 jam 

Harus diganti semuanya, 

jika tidak diganti akan 

menghambat proses 

pengapian. 

6 Pemeriksaan busi Sabtu, 15 Agustus 2021 350 jam 

Jika rusak harus diganti, 

kalau masih bagus harus di 

stel celahnya busi. 

7 

Penggantian 

Saringan oli 

mesin (oil fillter) 

Sebtu, 15 Agustus 2021 350 jam 
 Harus diganti sesuai batas 

jam kerja. 

8 

Pembersihan 

saringan udara 

(air filter) 

Sabtu, 28 Agustus 2021 350 jam 
Membersihkan kotoran dari 

debu  

9 

Pemeriksaan 

sabuk (belt) 
Jum’at , 20 Agustus 2021 200 jam 

Jika terjadi retak atau 

keluarnya benang harus 

diganti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

4.1.1 Prinsip Kerja Mesin Gas 

Prinsip kerja PLTMG adalah sebagai berikut: 

a. Pertama starter akan memutar roda gigi (flywheel) dan daya diteruskan ke 

cranck shaft 

b. Kemudian udara dan bahan bakar gas masuk fuel mixer, melalui fuel mixer  

udara dan bahan bakar akan dikontrol oleh throttle valve sebelum di 

injeksikan keruang bakar. 

c. Tekanan udara dinaikkan lalu dialirkan ke ruang bakar bersamaan bahan 

bakar. 

d. Setelah kompresi campuran udara dan bahan bakar spark plug 

memercikkan bunga api yang menghasilkan ledakan. 

e. Ledakan atau pembakaran yang terjadi di ruang bakar akan menggerakan 

piston sehingga mengubah menjadi energi mekanik. 

f. Sama halnya dengan bahan bakar bisa berwujud cair (bahan bakar minyak) 

maupun gas murni (Natural Gas). Penggunaan bahan bakar menentukan 

tingkat efesiensi pembakaran dan prosesnya. 

g. Jika menggunakan bahan bakar gas, maka gas bisa langsung dicampur 

dengan udara untuk dibakar dengan bantuan percikan bunga api yang 

dihasilkan oleh spark plug. Tetapi jika menggunakan bahan bakar minyak 

(solar), harus dilakukan proses pengabutan dahulu pada ruang bakar yang 

dikabutkan baru dicampur udara dan dibakar. 

h. Pembakaran bahan bakar dan udara ini akan menghasilkan gas bersuhu 

dan bertekanan tinggi yang berenergi. 

i. Setelah melalui turbo charger, sisa gas panas tersebut dibuang melalui 

knalpot atau stack. 
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Gambar 4.1 Prinsip kerja mesin gas 

 

4.1.2 Pemeriksaan Sistem Pendinginan Mesin 

Sistem pendingin engine bertanggung jawab untuk menjaga suhu 

engine agar selalu berada pada suhu operasi. Hal itu diperlukan karena 

engine akan beroperasi optimum pada suhu operasinya. Sistem pendingin 

mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh engine untuk membuang 

panas yang timbul akibat pembakaran dan gesekan. 

 

Komponen- komponen dasar sistem pendingin adalah (1) water 

pump, (2) oil cooler, (3) lubang-lubang pada engine block dan cylinder 

head, (4) temperatur regulator dan rumahnya, (5) radiator, (6) radiator 

cap, dan (7) hose serta pipa-pipa penghubung. Tambahan kipas, umumnya 

di gerakan oleh V-Belt kipas terletak dekat radiator berguna untuk 

menambah aliran udara sehingga pemindahan panas lebih baik. 
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Langkah pemeriksaan: 

a. Memeriksa tinggi air pendingin, jika kurang tambahkan hingga sampai batas 

garis full dan memeriksa kualitas air pendingin, apakah sudah berubah warna, 

menimbulkan karat gantilah air pendingin jika perlu. 

b. Periksa klem, paking, selang radiator, sekaligus selangnya, apabila terjadi 

kebocoran segera perbaiki, jika sudah rusak dapat di ganti dengan yang baru. 

c. Memeriksa tutup radiator, periksa tegangan pegas dan kedudukan vakum 

pada tutup radiator dan jika tutup radiator rusak harus di ganti. 

d. Memeriksa suara bearing pada pompa air 

 

 

Gambar 4.2 Sistem pendingin (Radiator) 

 

4.1.3 Pemeriksaan Pelumasan Mesin (Oli) 

Oli dengan sifatnya yang kental dan halus, tidak hanya sekedar mengurangi 

kehausan dan gesekan pada piston (torak), bantalan dan bagian bagian yang 

berputar. Oli juga membantu menahan suhu tinggi, gas bertekanan tinggi maupun 

membantu memindahkan panas dari bagian yang bersuhu tinggi ke karter (panci 

oli) selanjutnya dipindahkan ke udara luar. Oli mencegah keroposnya bagian yang 

terbuat dari logam, merupakan bantalan bagi bagian yang berputar serta menyerap 

zat-zat yang merusak dari hasil pembakaran didalam mesin. Setelah melakukan 

tugas tugas ini, maka oli kehilangan efektifitasnya dan karena itu harus diganti 

secara periodik (300 jam). Pemeriksaan tinggi oli, tinggi oli harus berada pada 
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tanda L dan jika lebih rendah, periksa kemungkinan ada kebocoran lalu tambah 

oli hingga tanda F Gunakan oli SAE 15W40 pada mesin pembangkit listrik 

menggunakan gas. Langkah pemeriksaan: 

 

a. Mesin dalam keadaan mati dan oli terkumpul pada pan oil 

b. Tarik plat pengukur oli (stek), jika kotor lap dengan majun kemudian di 

masukkan lagi 

c. Tarik kembali dan periksa volume oli (diantara Full dan Low) serta kualitas 

oli dengan melihat warna dan kepekatan oli. 

d. Lihat perubahan warna pada oli mesin, jika tidak terasa lengket dan terjadi 

perubahan warna seperti kecoklatan maka oli harus diganti 

e. Penggantian oli pada mesin pembangkit listrik ini maksimal 300 jam, oli 

bersih yang diganti 40 liter setiap mesinnya. 

 

 

Gambar 4.3 Pengecekan oli mesin 

 

4.1.4 Penyetelan Celah Katup (Valve) 

Celah katup berfungsi agar terdapat operasi mesin yang efisien apabila 

katup menutup, agar tertutup rapat sekali dengan dudukannya. Untuk menjamin 

keadaan demikian, terdapat celah yang disebut celah katup (clearance) diantara 

katup-katup dalam keadaan tertutup dan tuas (roker). Dengan celah ini, katup 

akan kembali ke dudukannya tanpa gangguan selama mesin bekerja walaupun 

terdapat pemuaian dari komponen tertentu.  

https://shendycodotcom.files.wordpress.com/2012/07/isioli5.jpg
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Langkah kerja: 

a. Pastikan engine dalam keadaan stanby ( dingin ) 

b. Lepaskan tutup cylinder head cover dan membuka baut yang terdapat pada 

bagian cylinder head cover menggunakan kunci ring ukuran 17 

c. Putar pully searah jarum jam sampai ada tanda 0 pada flyweel 

d. Longgarkan sedikit mur pada roker arm menggunakan kunci ring 17 dan 

obeng (-) sebagai penyetel pada baut roker arm 

e. Masukkan feeler gauge sesuai ketentuan ketebalan celah diantara rocker 

arm dan cross head, setel celah katup dengan baut penyetel pada roker arm, 

celah katup menunjukkan hisap (intake) 0,30 mm dan buang (exhaust) 0,40 

mm 

f. Pada kondisi feeler gauge masih didalam celah, kendorkan baut penyetel 

pada cross head dan pastikan bahwa Feeler gauge tidak terlepas dari celah. 

Jika feler gauge terasa lepas, ulangi penyetelan dari langkah pertama. 

g. Setelah penyetelan selesai, kencangkan mur pengunci sesuai dengan 

spesifikasi momen pengencang 500 kgfm 

h. Posisikan piston lain pada TMA langkah kompresi dengan memutar crank 

shaft searah putaran jarum jam dilihat dari flywheel 360
0
. Lalu stel celah 

katup silinder. 

i. Setelah menyetel dan mengunci mur dan baut pengencang, pasang kembali 

cylinder head cover menggunakan kunci momen 2,2 kg.m. 

 

 

Gambar 4.4 Penyetelan celah katup (Valve) 
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4.1.5 Pemeriksaan Baterai (ACCU) 

Tiap 100 jam kerja motor atau tiap minggunya ketinggian air akumulator  

(electrolyte) harus diperiksa. Baterai (Accu) merupakan sumber listrik di mesin 

oleh sebab itu kita harus selalu memperhatikan dan selalu merawat serta 

memeriksa baterai (Accu) diantaranya yang harus diperhatikan adalah terminal 

dan jumlah air baterai. 

Langkah pemeriksaan: 

a. Jangan menempatkan alat-alat di atas akumulator guna menghindari bahaya 

terjadinya hubungan arus pendek (Conslething) 

b. periksa kondisi  dari pole atau terminal negatif (-) dan positip (+), jika 

longgar maka harus dikunci menggunakan kunci ring 12 agar aliran arus yang 

keluar tidak terhambat 

c. Memeriksa kabel positip (+) dan negatif (-) 

d. Memeriksa rumah baterai berkarat atau rusak, dari kemungkinan retak, dan 

menggelembung 

e. memeriksa banyaknya elektrolit pada setiap sel setelah membuka tutup bila 

batas permukaan air akumulator rendah, naikan ke atas puncak dengan 

menambahkan air destilator saja 

 

 

 

Gambar 4.5 Pemeriksaan baterai 
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4.1.6 Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi 

Langkah pemeriksaan: 

a. Lepaskan steker busi (jangan melepas pada kabelnya) 

b. Periksa tahanan kabel menggunakan multimeter dengan mensetting 

ohmmeter, periksa resistance dari kabel yakni kurang dari 25 kΩ 

per kabel 

c. Jika tidak bagus kabelnya harus diganti dengan yang baru di 

karenakan kawat inti bagian dalam putus atau mengalami korosi. 

 

Gambar 4.6 Kabel busi 

4.1.7 Pemeriksaan Busi (Spark plug) 

Langkah pemeriksaan: 

a. Lepaskan steker busi,  hubungan inti arang kabel mudah terlepas dari steker 

kalau kabel ditarik. 

b. Bersihkan sekeliling busi dengan udara kompresor sebelum melepas busi 

tujuannya untuk mencegah kotoran masuk ketika busi dilepas. 

c. Lepaskan busi dari cylinder head dengan menggunakan kunci T ukuran 21. 

Penggunaan kunci yang kurang tepat dapat mengakibatkan isolator busi 

pecah. 

d. Setelah dibuka periksalah pada bagian busi, bersihkan sekeliling busi dengan 

menggunakan sikat kawat halus bila dipakai lagi. 
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e. Periksa kondisi ulir busi kemungkinan terjadi retak atau kerusakan lain pada 

ulir serta isolator, jika ulir rusak maka busi harus diganti 

f. Periksa permukaan busi, keadaan muka busi dapat menunjukkan kondisi 

kotor, membersihkan ulir dan permukaan luar isolator 

g. Cara menunjukan busi bagus atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dengan 

kasat mata jika elektroda masanya sudah menipis seperti gasket rusak atau 

lapuk dan elektroda terbakar atau terdapat kotoran yang berlebihan. 

h. Jika keadaan busi masih bagus stel celah busi menggunakan filler gauge 

dengan ukuran standar 0,39 - 0.40 mm untuk mendapatkan keakuratan. 

i. Biasanya pada busi tidak hanya di bersihkan tetapi juga bisa di ganti dengan 

yang baru tergantung kepada keadaan busi masih bagus atau tidak. Namun 

biasanya penggantian busi sering dilakukan. 

j. Setelah selesai melakukan penyetelan busi, kemudian pasang busi pada 

kedudukannya dengan kunci momen (torque wrench) dengan ukuran 2.5 – 

3.0 kg.m 

  

 

Gambar 4.7 Penyetelan busi 

4.1.8 Penggantian Saringan Oli Mesin (Filter oil) 

Tiap 300 jam kerja saringan oli diganti, saat jadwal penggantian minyak 

pelumas 300 jam kerja. Sementara oli sedang dipakai, karbon yang dihasilkan dari 

reaksi pembakaran dalam mesin serta serbuk logam masuk ke dalam oli sehingga 

oli menjadi kotor. Apabila kotoran tersebut menumpuk, ia akan menyebabkan 
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bagian bagian yang berputar cepat aus dan tergores. Karena itulah dipasangkan 

saringan oli untuk menahan kotoran dan membuang kotoran tersebut dari oli. 

Berhubung kotoran yang demikian akan menumpuk didalam saringan (oil filter), 

saringan perlu diganti secara periodik. 

Langkah pemeriksaan: 

a. Buka saringan oli dengan alat pembuka filter 

b. Pilih saringan oli sesuai dengan jenis saringan yang digunakan dan 

mencocokkan ulir saringan dan diameter paking 

c. Mengecek gasket yang lama apakah masih bisa digunakan atau tidak. 

d. Membersih permukaan oil filter sebelum pemasangan gasket menggunakan 

majun 

e. Untuk pemasangan oil filter, putarlah secara perlahan menggunakan tangan 

selanjutnya dengan kunci filter atau momen 2,2 kg.m. 

 

 

Gambar 4.8 Saringan oli (Oil filter) 

 

4.1.9 Pembersihan Saringan Udara ( Air Cleaner) 

Fungsi filter udara adalah untuk menyaring udara yang masuk ke 

mesin mengundang debu dan benda-benda lain akan menyumbat saluran, 

mempercepat keausan cylinder mesin serta mengotorkan oli. Filter Udara 

menyaring debu dan kotoran lainnya yang terkandung di dalam udara yang 

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

mengakibatkan terganggunya pembakaran bahan bakar. 

Langkah pemeriksaan: 

a. Buka saringan udara dan periksa kondisi saringan udara 

b. Semprotkan dengan udara kompresor ke saringan beberapa kali agar debu 

yang menempel terlepas keluar. 

c. Semprotkan kembali dengan udara bertekanan dari dalam keluar. Jika elemen 

rusak atau sudah terlalu kotor dan susah untuk dibersihkan ganti dengan yang 

baru. 

d. Setelah melakukan pembersihan pasang kembali elemen kedalam saringan 

udara. 

 

 

Gambar 4.9 Saringan udara (air filter) 

 

4.1.10 Pemeriksaan Sabuk (V-Belt) 

Sabuk berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari puli poros 

engkol untuk menggerakkan bagian-bagian pembantu mesin yang lain, 

seperti pompa air, kipas radiator dan alternator. Biasanya sabuk baru 

masih elastis, tetapi elastisitasnya hilang setelah dipergunakan. Tiap 200 

jam kerja diperiksa. Periksalah ke tegangan sabuk (van belt) dengan cara 

menekan ibu jari pada bagian tengah antara sabuk yang satu dengan yang 

lain, apakah kelenturan tidak melebihi jarak tekan 10-15 mm. 

Langkah pemeriksaan: 
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a. Periksa sabuk kemungkin  an retak bagian dalam, berbulu bagian luarnya dan 

telah pipih, terlalu kencang atau aus, jika perlu harus diganti. 

b. Persinggungan yang tidak sempurna antara sabuk dan puli. 

c. Periksa kelenturan sabuk dengan memberikan tekanan sebesar 10 kg di 

tengah-tengah puli pompa air dan alternator. 

d. Perhatikan ketegangan sabuk penggerak. Kurang tegang tali kipas slip  cepat 

aus. Terlalu tegang bantalan pompa air dan alternator menjadi cepat rusak. 

Jika tali kipas harus diganti perhatikan ukurannya mengikuti normalisasi. 

e. Mengencangkan sabuk kipas dengan melonggarkan baut-baut alternator 

kemudian regang atau kencangkan sabuk kipas dan kencangkan baut-baut 

alternator.  

 

 

Gambar 4.10 Memeriksa sabuk (V-belt) 

 

4.3 Jenis-jenis perawatan  

1.    Perawatan yang direncanakan (Planned Maintenance).  

2.    Perawatan yang tidak direncanakan (Unplanned Maintenance).  

3.)  Bentuk-bentuk perawatan 

1. Perawatan Preventif (Preventive Maintenance)  

 Adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan, atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan 

(preventif).  
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 Ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk: inspeksi, perbaikan kecil, 

pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin mesin selama 

beroperasi terhindar dari kerusakan. 

2. Perawatan Korektif 

 Adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga mencapai standar yang 

dapat diterima.   

3. Perawatan Berjalan  

 Dimana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan 

dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-

peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi.   

4. Perawatan Prediktif  

 Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan 

atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. 

Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-

alat monitor yang canggih. 

 5. Perawatan setelah terjadi kerusakan (Breakdown Maintenance)  

 Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan, 

dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat 

dan tenaga kerjanya. 

  6. Perawatan Darurat (Emergency  Maintenance) 

 Adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi 

kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang saya paparkan dari hasil kegiatan 

kerja praktek selama 2 (bulan) di mulai dari tanggal 05 Juli s/d 31 Agustus 2021, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

 

5.1.1 Manfaat dari tugas yang dilaksanakan 

a. Dapat mengoperasikan mesin 

b. Dapat menyelesaikan perbaikan pada mesin DOOSAN GV180TI/10 

Cylinder, DOOSAN GV222TI/12 Cylinder, DOOSAN P222LE/12 

Cylinder 

c. Dapat melaksanakan pembuangan air pada scruaebber 

d. Dapat melakukan PM 750 pada engine DOOSAN GV180TI/10 

Cylinder 

e. Dapat melakukan pembongkaran pada radiator. 

 

5.1.2 Manfaat kerja praktek bagi mahasiswa 

a. PM 750 adalah pekerjaan service ringan mesin yang bertujuan untuk 

mendapatkan performa mesin, dan juga menjaga agar mesin tetap 

dalam kondisi yang baik dan prima. Karena mesin dioperasikan secara 

terus menerus, maka akan memungkinkan terjadinya penurunan 

performa mesin. 

b. Perawatan 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 modal/investasi yang ditanam dapat berhasil guna dan 

berdaya guna tinggi secara ekonomis. 
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c. Seperti pada umumnya mesin, maka mesin DOOSAN GV180TIC/10 

Cylinder,DOOSAN GV222TI/12 Cylinder,DOOSAN P222LE/12 Clinder 

memerlukan perawatan yang baik, agar ia dapat selalu siap untuk dioperasikan. 

Perawatan mesin dilakukan secara umum dan khusus. Petunjuk perawatan 

umum pada mesin ini biasanya telah diberikan oleh pabrik pembuat mesin, 

sedangkan perawatan khusus harus dicari berdasarkan pengalaman dan 

berdasarkan teori-teori mengenai perbaikan terhadap peralatan atau mesin. 

d. Kerja praktek yang dilakukan telah banyak memberi masukan-masukan baik 

untuk perkembangan wawasan berfikir mahasiswa kedepan bagaimana realita 

dunia industri sebenarnya. 

e. Menambah pemahaman pelajaran yang dapat dikampus mengenai perawatan 

dan juga dapat pelajaran di dunia industri. 

f. Pada kegiatan pemeliharaan ini, kita bisa mengenali komponen-komponen 

mesin yang sering kita jumpai pada sebuah mesin 

g. Dalam melaksanakan pemeliharaan pada sebuah mesin, hendaknya alat-alat 

yang berkaitan disediakan terlebih dahulu, sebelum perawatan dilakukan. 

h. Dengan melakukan pemeliharaan yang rutin pada bagian-bagian mesin, maka 

suatu komponen mesin akan mendapatkan nilai positif dalam masalah 

ketahanan dan bisa mencegah dari kerusakan-kerusakan yang fatal.   
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5.2 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 kedepannya antara lain: 

a. Agar mesin dapat selalu beroperasi dengan baik, setiap komponen– 

komponennya harus selalu diperiksa dan dirawat secara berkala. 

b. Periksa secara berkala kondisi mesin agar mesin dapat digunakan 

semaksimal mungkin. 

c. Setelah pengoperasian terhadap mesin gas hendaknya diperhatikan secara 

hati-hati dan rutin dalam perawatan. 

d. Untuk pemeriksaan yang baik hendaknya dijadwalkan dan dilakukan 

setiap seminggu sekali agar komponen mesin gas tidak mudah rusak dan 

bisa dioperasikan secara maksimal. 

e. Agar memperhatikan penggunaan alat keselamatan untuk pekerja, 

mengingat pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan  

pekerja terutama K3. 

f. Memperhatikan lingkungan sekitar area pembangkit listrik, sehingga tidak 

terjadi pencemaran lingkungan. 

g. Kesejahteraan para karyawan di perusahaan sangat perlu diperhatikan 

demi kelancaran proses kerja di pembangkit listrik tenaga gas. 

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

bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu. Jangan menutup diri sendiri 

dengan ilmu yang ada, selama ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk diri 

sendiri maupun orang lain. 

i. Bagi mahasiswa yang akan terjun melaksanakan kerja praktek hendaknya 

lebih dipersiapkan bekal ilmu dan pengetahuan  yang cukup, agar selama 

melaksanakan kegiatan kerja praktek berlangsung, agar mahasiswa dapat 

langsung bersosialisasi dilingkungan perusahaan tersebut. 

j. Dalam melakukan kegiatan kerja praktek hendaklah kita berlajar berdikari, 

rajin bertanya, dan membaur dengan karyawan, sehingga ilmu yang kita 

harapkan dapat kita rasakan secara maksimal. 
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