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 ii  9. Keseluruhan Staf dan Karyawan Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis yang telah sangat membantu selama melaksanakan kerja praktek. 10. Bapak,Ibu dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran serta dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini.  Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan,oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca.          
Bengkalis, Febuari 2021 

 
 
  

AHMAD RIADI 
NIM:2204171137  



 iii  DAFTAR ISI 

 

COVER 

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i 

DAFTAR  ISI ....................................................................................................... iii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. v 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi 

BAB I 
1.1   Latar Belakang ............................................................................................... 1 

1.2 Tujuan Kerja Praktek ..................................................................................... 1 

1.3 Manfaat Kerja Praktek ............................................................................................. 2 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah Workshop Dinas PU & PR Kabupaten Bengkalis. ........................... 3 

2.2 Visi Misi Workshop Dinas PU & PR Kabupaten Bengkalis. ........................ 4 

2.2.1 Visi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis ....................... 4 

2.2.2 Misi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis  ...................... 4 

2.3 Struktur Organisasi ..................................................................................... 4 

2.4 Ruang Lingkup Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis .............. 5 

2.4.1 Proses Kegiatan Usaha Workshop ..................................................... 5 

2.4.2 Bidang Usaha Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis .................. 6 

2.4.3 Penanggung Jawab Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis .......... 6 

BAB III DISKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

3.1  Spesifikasi Tugas Kegiatan Praktek (KP) ..................................................... 7 

3.2  Target Yang Di Harapkan. .......................................................................... 10 

3.4  Perangkat Yang Di Gunakan ...................................................................... 10 



 iv  3.4  Data –data Yang Di perlukan....................................................................... 11 

3.5 Dokumen dan fileyang dihasilkan ............................................................... 12 

3.6 Kendala Yang Di Hadapi Dalam Menyelesaikan Tugas ............................. 12 

3.7 Hal–hal Yang Dianggap Perlu .................................................................. 12 

BAB IV PERAWATAN SISTEM PENDINGIN GUNA MENJAGA 

TEMPERTUR MESIN ESCAVATOR PC 200 TETAP IDEAL 

4.1 Pengertian Umum Perawatan ...................................................................... 13 

4.2 Pengertian Umum Sistem Pendingin ........................................................... 13 

4.3 Tujuan Perawatan ........................................................................................ 14 

4.4 Jenis-Jenis Perawatan yang Umum Digunakan di Industri ......................... 14 

4.4.1  Breakdown Maintenance (Perawatan saat terjadi Kerusakan) ........... 14 

4.4.2  Preventive Maintenance (Perawatan Pencegahan) ............................. 14 

4.4.3  Tujuan dan Sasaran Perusahaan ......................................................... 15 

4.4,4  Tujuan dan Sasaran Perusahaan ......................................................... 15 

4.5  Langkah-Langkah Perawatan Sistem Pendingin ......................................... 15 

4.6  Komonen-komponen Sistem Pendingin ...................................................... 19 

4.7 Kekurangan Dan Kerusakan pada Sistem Pendinginan............................... 21 

4.8 Alat   perlindung  diri  (APD)  yang di  gunakan ........................................ 21 
 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 22 

5.2 Saran ............................................................................................................ 22 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 



 v   DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Flow Cart struktur organisasi Dinas PU&PR  ..................................... 5 

Gambar 4.1 Melepas bagian radiator .................................................................... 16 

Gambar 4.2 Pembersihan karat pada lubang-lubang sistem pendingin ................ 16 

Gambar 4.3 membersihkan menggunakan kuas.................................................... 17 

Gambar 4.4  pembersihan kotoran yang menempel pada sistem pendingin ......... 17 

Gambar 4.5 Proses pengeringan sistem pendingin ............................................... 18 

Gambar 4.6 Proses perbaikan sirip sistem pendingin ........................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi    DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-1 (satu). ..................... 7 

Tabel 3.2 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-2 (Dua). ................... 7 

Tabel 3.3 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-3 (Tiga). ................... 8 

Tabel 3.4 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-4 (Empat). ................. 8 

Tabel 3.5 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-5 (lima ). .................. 9 

Tabel 3.6 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-6 (Enam). ................. 9 

Tabel 3.7 Agenda Kegiatan Kerja praktek (Kp) Minggu Ke-7 (Tujuh). ................ 9 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1   Latar Belakang 

 Perkembangan zaman yang di sertai di perkembangan ilmu peengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) yang pesat, dewasa ini menciptakan era globaisasi dan 

keterbukaan yang menuntut setiap individu untuk ikut serta di dalamnya, sehingga 

sumber daya manusia harus menguasai IPTEK dan mampu mengaplikasikannya 

dalam setiap kehidupan. Perawtan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

penumbuhan dan peningkatan industri karena memegang peranan utama dalam 

rekayasa dan reparasi dalam produksi. 

 Dalam era industri dewasa ini teknik perawatan telah banyak dipergunakan 

secara luas pada alat berat konstruksi, lingkup penggunaan teknik perawatan 

dalam bidang alat berat , meliputi excavator, tandem roller, baby roller, dan lain 

sebagainya. Selain proses perawatan juga dapat membantu proses kelancaran 

pekerjaan. 

 Perawatan merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang lebih baik. 

Karena itu perawatan harus betul-betul di perhatikan. Mutu dari perawatan 

disamping tergantung dari pengerjaan alat berat. Pada kerja praktek perawatan 

pada alat berat ini digunakan  beberapa peralatan yang diperlukan , seperti kunci 

ring dan pas, obeng, kuas, kompresor, mesin las,dll. 

Maka dari itu diharapkan perawatan benar – benar di lakukan dengan rutin 

dan benar, dengan sesuai petunjuk yang digunakan sehingga alat yang digunakan 

dapat bekerja atau beroprasi secara optimal. Kerja praktek perawatan yang 

dilaksanakan di workshop pekerjaan umum kabupaten bengkalis. 

 

1.2  Tujuan Kerja Praktek 
 

Penulisan Laporan kerja praktek diselenggarakan bertujuan untuk berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep. 
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2. ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah di pelajari di bangku 

kuliah atau pada suatu organisasi/perusahaan. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi/perusahaan. 

5. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program 

studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam 

penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

6. Mendapat umpan baik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa 

dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai dengan program 

studi terkait). 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 
 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia industri 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

KP di dunia pekerjaanya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Sejarah Workshop Dinas PU & PR Kabupaten Bengkalis. 

 Workshop dinas pekerjaan umum Kebupaten Bengkalis dibangun pada 

tahun1983. Pembangunan ini dibangun selama lebih kurang 2 tahun. Mulai dari 

pembuatan pasak bumi pondasi, konstruksi bangunan. Dan baru beroperasi pada 

tahun 1985. Workshop dinas pekerjaan umum ini merupakan tempat perawatan 

dan perbaikan alat berat dan tempat penyimpanan alat berat. lokasi area workshop 

dinas pekerjaan umum dengan lebar 75,89 meter dan panjang 120,65 meter. 

Workshop dinas pekerjaan umum di tahun 1985 alat berat masih belum lengkap, 

yang ada hanya dumptruk toyota, kran truk, excavator pc 75 caterpillar, excavator 

pc 100 komatsu, dan wallas. 

 Dari tahun hingga ketahun adanya penambahan alat berat yang baru 

sehingga alat berat sudah lengkap dan bisa beroperasi dengan baik di dunia 

kerja.Workshop dinas pekerjaan umum kabupaten bengkalis pada 

pembangunannya sudah di rehap atau di rubah secara berulang-ulang kali. 

Workshop dinas pekerjaan umum kabupaten bengkalis terletak di desa air putih, 

tepatnya di jalan pramuka kecamatan bengkalis. 

 Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 

merupakan salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran 

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis. 
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Dengan tujuan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di 

bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, bidang 

penataan ruang dan bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan binamarga, sumber daya 

air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, 

pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2 Visi Misi Workshop Dinas PU & PR Kabupaten Bengkalis. 

 Visi dan Misi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis bertekad 

untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat kabupaten bengkalis secara 

terus-menerus dengan memberikan produk bermutu tinggi. Adapun visi dan misi 

Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis adalah sebagi berikut: 

2.2.1 Visi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis 
Menjadi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten bengkalis terbaik dan terlengkap 

untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada alat berat yang ada di workshop PU&PR 

bengkalis. 
2.2.2 Misi Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis  

1.  Melengkapi fasilitas workshop sesuai dengan kemajuan teknologi. 

2.  Mengembangkan standarisasi, agar terciptanya hasil kerja. 

3.  Menciptakan terobosan dan konsep baru serta melakukan  survei untuk 

 mengetahui indeks kepuasan masyarakat dan program peningkatan unit 

entry bengkel. 

4. Meningkatkan disiplin kerja dan loyalitas karyawan pada workshop 

bengkalis agar tercipta iklim kerja yang efektif dan efesien dibengkel. 

5. Menciptakan “Green Workshop”, dengan senantiasa menjaga kebersihan 

dan kerapian bengkel sehingga tidak merusak lingkungan hidup. 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas PU&PR Kabupaten bengkalis sebagaimana 



 

 

diketahui bahwa setiap kantor

arah dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan struktur yang 

fungsinya adalah unt

unit ke unit yang lainnya sehingga suatu pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat 

diselesaikan dengan 

organisasi dapat berjalan dengan baik harus disusun 

sistem sistematis sehingga setiap bagian mempunyai peran masing

menjalankan tugas yang berdaya guna dan berhasil.

 

Gambar2.1 Flow Cart Struktur Organisasi Dinas PU & PR Kabupaten Bengkali

2.4 Ruang Lingkup Workshop 

2.4.1 Proses Kegiatan

 Kegiatan usaha yang dil

Bengkalis adalah kegiatan perawatan dan perbaikan yang ada di workshop itu 

sendiri. Dimana workshop tersebut 

alat berat konstruksi dan me

Kabupaten Bengkalis, serta sebagai penyedia 

berat. 

diketahui bahwa setiap kantor dinas yang didirikan tentunya mempunyai satu 

arah dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan struktur yang 

fungsinya adalah untuk saling membantu dan saling berhubungan antara satu 

unit ke unit yang lainnya sehingga suatu pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat 

 cepat dan semaksimal mungkin Oleh sebab itu, agar 

organisasi dapat berjalan dengan baik harus disusun sedemikian rupa dalam 

sistem sistematis sehingga setiap bagian mempunyai peran masing

menjalankan tugas yang berdaya guna dan berhasil. 

Flow Cart Struktur Organisasi Dinas PU & PR Kabupaten Bengkali

Ruang Lingkup Workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Usaha Workshop 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Workshop Dinas PU&

Bengkalis adalah kegiatan perawatan dan perbaikan yang ada di workshop itu 

sendiri. Dimana workshop tersebut melakukan perbaikan atau perawatan terhadap 

alat berat konstruksi dan menjadi pusat penyimpanan alat berat dinas PU&PR

Kabupaten Bengkalis, serta sebagai penyedia alat-alat kontruksi dalam bentuk alat 
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dinas yang didirikan tentunya mempunyai satu 

arah dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan struktur yang 

uk saling membantu dan saling berhubungan antara satu 

unit ke unit yang lainnya sehingga suatu pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat 

Oleh sebab itu, agar 

sedemikian rupa dalam 

sistem sistematis sehingga setiap bagian mempunyai peran masing-masing dalam 

 
Flow Cart Struktur Organisasi Dinas PU & PR Kabupaten Bengkali 

Bengkalis 

akukan oleh Workshop Dinas PU&PR Kabupaten 

Bengkalis adalah kegiatan perawatan dan perbaikan yang ada di workshop itu 

perbaikan atau perawatan terhadap 

alat berat dinas PU&PR 

kontruksi dalam bentuk alat 
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2.4.2 Bidang Usaha Workshop PU & PR Kabupaten Bengkalis 

 Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis terdiri dari bidang dan jasa beserta 

subbidang pekerjaan.Berikut adalah penjelasan bidang dan jasa beserta sub bidang 

pekerjaan yang ada dalam Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis adalah 

sebagai berikut: 

1. Perbaikan Alat Berat 

2. Pusat Alat Berat 

2.4.3 Penanggung Jawab Workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis 

 Workshop PU & PR Kabupaten Bengkalis memiliki kepengurusan yang 

terbagi atas Kepala jasa konstruksi/Penanggung Jawab/Pengurus workshop yang 

menjabat. Adapun Kepala jasa konstruksi/Penanggung Jawab/Pengurus 

workshop PU&PR Kabupaten Bengkalis adalah sebagiberikut: 

1. Kepala jasa konstruksi / Kepala Seksi jasakonstruksi 

a. Budi Rezeki,S.kom yang  menjabat sebagai Kepala Jasa Konstruksi 

b. Mrjohan S.ST.,MT, yang menjabat sebagai Kepala UPT 

Workshop Dinas Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 



 7  BAB III 

DISKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 

3.1  Spesifikasi Tugas Kegiatan Praktek (KP) 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek di Workshop PU&PR  

Kabupaten Bengkalis, umumnya penulis  hanya  membantu  mekanik melakukan 

perawatan dan perbaikan pada alat berat.Secara terperinci perkerjaan (kesgiatan) 

yang telah penulis laksanakan selama kerja praktek dapat dilihat pada table 

sebagai berikut: 

 
Tabel3.1Agenda Kegiatan kerja praktek (Kp) Minggu Ke-1(satu). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Selasa,03 November 2020 

Pengambilan surat 
pengantar dikantor 

PU&PR 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Rabu,04 November 2020 

 
Pengenalan lingkungan dan 

karyawan 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Kamis,05 November 2020 

 
Pengenalan komponen pada 

excavator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Jum’at, 06 November 2020  

 
Pengenalan alat berat 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Sabtu, 07 November 2020 

 
OFF 

 
- 

 
Minggu, 08 November 2020 

 
OFF 

 
- 

 
 
Tabel3.2 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (Kp) MingguKe-2(Dua). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

Senin, 09 November 2020 Pengenalan komponen 
dozer  

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Selasa, 10  November 2020 

 
Pengenalan komponen 

glader 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
rabu,11 November 2020 

 
Pengoperasian dozzer 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 
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kamis,12 November 2020 

 
Perbaikan dan pemasangan 

stirpada alat berat 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Jum’at,13 November 2020 

Pengenalan komponen waes 
stump(bomax) 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
sabtu, 14 November 2020 

 
OFF 

 
- 

 
 
Tabel3.3AgendaKegiatan Kerja Praktek(Kp)MingguKe-3(Tiga). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Senin, 16 November 2020 

Pengoperasian excavator Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Selasa, 17November 2020 Penjelasan umum excavator 
oleh operator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Rabu, 18 November  2020 Penggantian sill boom 
tangan pada excavator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Kamis, 19 November 2020 Penjelasan umum system 
hidrolik pada gleder 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Jum’at,20 November 2020  
Pengagantian sill dtawbaar 

lift cylinder 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Sabtu,  21 November 2020  
OFF 

 
- 

 
 
Tabl 3.4 Agenda Kegiatan Kerja Praktek(Kp)Minggu Ke-4(Empat). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Senin,23 November 2020 

 
Mengawasi kerja 
excavator pc 200 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Selasa, 24November 2020  
Pengecekan system 

pendingin pada excavator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

 
Rabu, 25  November  2020 

 
Penjelasan tentang system 
pendingin oleh operator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Kamis, 26 November 2020  
Membersihkan strip strip 

mesin pendingin 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Jum’at ,27  November 2020  
Buka ban bomax 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Sabtu,  28  November 2020  
OFF 

 
- 

 
 



 9  Tabel 3.5 Agenda Kegiatan kerja praktek (Kp) Minggu Ke-5 (lima ). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Senin,30 November 2020 

 
Penggantian filter oli 

pada  vibro roller 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Selasa, 01 Desember 2020  
Penggantian kampas rem 

pada mini trado 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Rabu, 02 Desember  2020  
Pengisian oli pada vibro 

roller 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Kamis, 03 Desember 2020  
Penegecekan oli gardan 

pada  vibro roller 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Jum’at,04 Desember 2020  
Pengoperasian dozzer 

dan pengenalan 
komponen pada dozzer 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Sabtu, 05 Desember 2020  
OFF 

 
- 

 

Tabel 3.6 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (Kp) Minggu Ke-6 (Enam). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Senin,07 Desember  2020 

Pengecekan system 
pendingin pada dozzer 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Selasa, 08 Desember 2020 Pembersihan sirip-sirip pada 
pendingin dozzer 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Rabu, 09 Desember  2020 Penjelasan secara umum 
system pendingin dozer oleh 
operator 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Kamis, 10 Desember 2020 Memperbaiki sirip-sirip 
sistem pendingin yang telah 
rusak 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Jum’at,11 Desember 2020 Membersihkan sirip sirip 
menggunakan kuas dan air 

 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Sabtu, 12 Desember 2020  
OFF 

 
- 

 
 

Tabel3.7 AgendaKegiatan Kerja Praktek(Kp)MingguKe-7 (Tujuh). 

 
Hari/ Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Keterangan 

 
Senin,14 Desember 2020 

Menambah air pada system 
pendingin 

 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 



 10  Selasa, 15 Desember 2020 Membersihkan saringan 
hawa pada bomax 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Rabu, 16 Desember 2020  
Pengoperasian bomax 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Kamis, 17 Desember 2020 Gotong royong bersama 
karyawan workshop PU-PR 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Jum’at,18 Desember 2020  
- 

Workshop Dinas 
Pekerjaan Umum 

Sabtu, 19 Desember 2020  
OFF 

 
-  

3.2  Target Yang Di Harapkan. 
 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri.Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan softskill yang dimiliki. Adapun target yang di harapkan dari kerja praktek adalah 

sebagi berikut: 

1.   Menambahkan kedisiplinan waktu. 
 

2.   Dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan tentang alat berat. 
 

3.   Mengetahui cara perawatan pada alat berat. 
 

4.   Mengetahui apa penyebab kerusakan pada alat berat. 
 

5.   Mengenal macam-macam alat berat. 
 

3.3  Perangkat Yang Di Gunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan kegiatan kerja praktek diindustri 

mahasiswa dituntut langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area 

workshop. Guna untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah di bekali dari 

Politeknik Negeri Bengkalis dan sekaligus membantu pekerjaan karyawan. 

Dalam hal ini mahasiswa selama melakukan pekerjaan diworkshop PU&PR 

Kabupaten Bengkalis banyak menggunakan peralatan pembantu untuk membantu 

pekerjaan yang di berikan. Diantara perangkat yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1.   Alat pengaman (safety). 
 
2.   Kuncipas. 
 
3.   Tang. 



 11   
4.   Obeng. 
 
5.   Kuas. 
 
6.   Penitik. 
 
7.   Palu. 
 
8.   Kunci ring. 
 
9.   Gerinda. 
 
10. Kunci monyet. 
 
11. Mesin laslistrik. 
 
12. Kompresor. 
 
13. Kunci inggris 
 
14. Mesin gerinda 

 

3.4  Data –data Yang Di Perlukan 
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/dikantor dinas. 

3.Studi Perpustakaan 
 

Merupakan metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan proses 

dan cara kerja, juga catatan-catatan yang di dapatkan di  bangku kuliah. 



 12  3.5 Dokumen dan file yang dihasilkan 
Selama kegiatan kerja praktek berlangsung diworkshp PU&PR Kabupaten 

Bengkalis tidak semua dokumen atau file-fileyang diambil, karna dokumen dan 

file itu merupakan rahasia kantor dinas dan kanto rdinas terseb untuk tidak 

memberi izin kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek di workshop 

tersebut mengambil suatu file yang di anggap rahasia.Workshop hanya memberi 

beberapa dokumen atau file serta hanya menunjukan gambarannya saja. 

3.6 Kendala Yang Di Hadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 
 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan 

penyelesaian tugas kerja praktek ini yaitu: 

1.   Kurangnya pemahaman dalam hal perbaikan pada alat berat. 
 
2.   Tidak ada buku petunjuk guna lebih memahami dalam perbaikan. 
 
3. Kurangnya perbaikan pada alat berat yang dilakukan pihak prusahaan 

dikarnakan anggaran biaya. 

4. Kurangnya pemahaman dalam proses pembuatan laporan kerja praktek 

dalam segi mengenai tata tulis. 

5. Kesulitan dalam menentukan judul laporan mengenai tentang teknik 

mesin yang harus sesuai yang di lakukan selama kerja praktek. 

6.   Tidak ada jadwal untuk melakukan perawatan dan perbaikan. 
 

3.7 Hal–hal Yang Dianggap Perlu. 
 

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini,  ada beberapa hal 

yang di anggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut: 

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

penyusunan laporan KP. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang kami buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

laporan dari media internet. 

 



 13  BAB IV 
PERAWATAN SISTEM PENDINGIN GUNA MENJAGA 

TEMPERTUR MESIN ESCAVATOR PC 200 TETAP IDEAL   
4.1 Pengertian Umum perawatan Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil/kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Suatu kegiatan yang terprogram mengikuti cara tertentu untuk mendapatkan hasil/kondisi yang disepakati. Perawatan hendaknya merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan secara rutin/terus menerus agar peralatan atau sistem selalu dalam keadaan siap pakai. 
4.2 Pengertian Umum Sistem Pendingin Sistem pendinginan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam (maupun luar) melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna, panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi, sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material disekitar ruang bakar. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis, dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang. Mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan, keselamatan serta ramah lingkungan. Proses pembakaran yang berlangsung terus menerus dalam mesin mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis, sebagian 



 14  besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan manusia sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. 
4.3 Tujuan prawatan a. Agar pendingin pada mesin escavator bekerja secara optimal. b. Berkurangnya panas pada mesin saat bekerja. c. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan. d. Memperpanjang usia pakai pada mesin 
4.4 Jenis-Jenis Perawatan yang Umum Digunakan di Industri 
4.4.1 Breakdown Maintenance (Perawatan saat terjadi Kerusakan) Breakdown Maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga Mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown Maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi kerugian akibat berhentinya Mesin produksi yang menyebabkan tidak tercapai Kualitas ataupun Output Produksi. 
4.4.2 Preventive Maintenance (Perawatan Pencegahan) Preventive Maintenance atau kadang disebut juga Preventative Maintenance adalah jenis Maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contoh Preventive maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan (inspection) dan pembersihan (cleaning) atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala. Corrective Maintenance (Perawatan Korektif)  Corrective Maintenance adalah Perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga Mesin atau peralatan Produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective Maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal (Mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal). 



 15  Jenis-jenis Perawatan atau Maintenance diatas perlu dipelajari dan diketahui dalam menerapkan Total Productive Maintenance (TPM). Untuk mengukur kinerja Mesin, kita dapat menghitungnya dengan rumus OEE (Overall Equipment Effectiveness). 
4.4.3 Tujuan dan Sasaran Perusahaan 1. Tujuan perawatan adalah : a. Keandalan yang tinggi. b. Efisiensi dan daya mampu unit yang optimal. c. Keamanan pada saat penggunaan alat escavator. d. Efisiensi biaya perawatan. 2. Sasaran perawatan : a. Jam kerja mesin lebih tahan lama. b. Mengurangi panas pada mesin saat bekerja. c. Efisiensi bahan bakar dan pelumas sesuai spesifikasi. Adapun faktor penyebabnya adalah : a. Mutu material yang tidak memenuhi syarat . b. Pemasangan material yang kurang benar. c. Pengopersian dan pemeliharaan yang kurang baik. d. Instrumen/alat ukur yang tidak memenuhi standar/rusak. 
4.4.4   Keselamatan Kerja a. Pastikan unit alat berat terparkir dengan benar ditempat yang rata,tujuannya agar posisi unit benar benar aman untuk bekerja. b.  Pastikan bahwa engine dalam keadaan dingin. c.  pastikan  unit alat berat dalam keadaan tidak hidup (oprasi). d. pengunaan safety yang sesuao prosedur harus diterapkan dengan baik dan benar. 
4.5  Langkah-Langkah Perawatan Sistem Pendingin 1. Melepas Bagian sistem pendingin 



 16  Pada saat kami melakukan pengecekan pada sistem pendingin bahwa ada penyumbatan pada lubang-lubang didalam radiator yang sudah lama tidak dibersihkan, sehingga membutuhkan pengecekan didalam nya. Maka dari itu kami melepas bagian penutup radiator guna untuk mempermudah melakukan pembersihan.   Gambar 4.1 Melepas Bagian Radiator (Sumber: Workshop pekerjaan umum) 2. Pembersihan karat pada sirip - sirip bagian dalam sistem pendingin Pada saat pembersihan pada bagian dalam sistem pending beberapa hambatan yang menyebabkan sistem pendingin tidak dapat berjalan dengan baik seperti terdapat karat dan debu – debu yang menenpel pada lubang sirip-sirip sistem pendingin, sehingga kami disini melakukan penyemprotan pada radiator untuk membersihkan debu tersebut. ,    Gambar4.2 Pembersihan Karat Pada Lubang-Lubang Sistem Pendingin (Sumber: Workshop pekerjaan umum)  



 17  3. Pembersihan sistem pendingin menggunakan kuas  Pada saat kami melakukan pembersihan sistem pendingin yang bertujuan untuk menghilangkan karat dan kotoran yang menumpuk dan menempel disirip-sirip radiator, menggunakan kuas guna untuk mempermudah dalam proses pembersihan menggunakan air.  Gambar 4.3 membersihkan menggunakan kuas (Sumber: Workshop pekerjaan umum) 4. Pembersihan  kotoran yang menempel  pada sirip-sirip sistem pendingin Pada saat saya melakukan pembersihan sistem pendingin terlalu banyak  kotoran-kotoran material berupa tanah  yang menempel dan menumpuk dibagian sirip-sirip, sehingga saya harus  membersihkan dengan kompresor air.  Gambar 4.4 pembersihan kotoran yang menempel pada sistem pendingin (Sumber: Workshop pekerjaan umum)    



 18  5.  Proses pengeringan sistem pendingin Setelah melakukan pembersihan pada sistem pendingin dengan menggunakan air bersih kemudian kami melakukan pengeringan. Untuk itu perlu sekali mengeringkan sistem pendingin dengan cara menempatkan sistem pendingin di bawah cahaya matahari dan sistem pendingin di posisikan miring guna agar air yang terdapat di sistem pendingin cepat menitis sehingga cepat kering.  Gambar 4.5 proses pengeringan sistem pendingin (Sumber: Workshop pekerjaan umum) 6. Melakukan perbaikan sirip – sirip sistem pendingin yang rusak Selama melakukan prawatan sistem pendingin saya menemukan adanya kerusakan yang terdapat di bagian sirip sistem pendingin yang diakibatkan terbentur benda lain sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan menggunakan obeng pipih agar mudah memasukan kecelah celah sirip sistem pendingin .  Gambar 4.6 Proses Perbaikan Sirip Sistem Pendingin. (Sumber: Workshop Pekerjaan Umum) 7. Melakukan pemasangan kembali sistem pendingin  



 19  Setelah selesai melakukan pembersihan pengecekan dan perawatan sistem pendingin kemudian kami memasang kembali sistem pendingin yang telah di bersihkan setelah selesai lalu dilakukan pengisian kembali air colen atau air pendingin. 
4.6  Komonen-komponen Sistem Pendingin Pada pendingin air terdapat beberapa komponen - Komponen utama pada sistem pendingin yang menggunakan media air yaitu: 1. Radiator Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara.Radiator bekerja dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Mekanismenya, air yang memiliki suhu panas akan disalurkan ke radiator core. Disini panas akan berpindah ke radiator core dan langsung disalurkan kesirip radiator, karena kedua bahan ini merupakan konduktor. Saat ada udara melewati sirip maka panas akan berpindah ke aliran udara tersebut. 2. Water Temperatur Regulator ( Thermostat ) Thermostat adalah komponen seperti valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. cara kerja thermostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inket radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja (±80 derjat celcius) dan membukanya secara otomatis. Apabila suhu mesin panas.thermostat bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan lilin khusus yang bereaksi terhadap suhu yang mengenainya.  Water temperatur regulator atau thermostat akan mengatur aliran coolant menuju radiator. Saat engine dalam kondisi dingin, thermostat menutup aliran air menuju radiator dan coolant  dari engine  akan dialirkan menuju water pump  melalui bypass tube lalu kembali ke engine. Ini akan membantu agar engine  dapat mencapai suhu kerja dengan cepat. Saat engine  panas, thermostat akan mengalirkan air menuju radiator untuk didinginkan sebelum memasuki engine. Thermostat tidak secara penuh membuka atau menutup, tetapi berada dalam posisi 



 20  keduanya untuk mempertahankan agar suhu engine  tetap konstan. Suhu engine  yang tepat sangatlah pesnting. Engine  yang terlalu dingin tidak akan bekerja menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk mendapatkan pembakaran yang effisien dan akan menyebabkan munculnya endapan pada sistem pelumasan engine, karbon dan lapisan deposit pada dinding liner serta dapat menimbulkan engine  blowby. Jika temperatur terlalu rendah dapat menyebabkan timbulnya kondensasi diruang bakar dan membentuk asam pada daerah sekitar ring piston. Engine yang terlalu panas akan menyebabkan engine panas (overheat) dan menyebabkan kerusakan yang serius pada engine. 3. Water jaket Selubung air atau lebih familiar dikenal dengan water jacket berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Nama water jacket ini hanya sebuah istilah yang mengarah ke saluran air disekitar mesin. Water jacket berbentuk saluran air didalam blok dan head cylinder yang terisi dengan air. Saat mesin menyala, panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan meningkatkan suhu blok mesin dan kepala silinder.Karena ada air yang mengalir pada saluran ini, maka panas tersebut akan juga mengalir mengikuti aliran air yakni ke arah radiator untuk didinginkan. 4. Water Pump (Pompa Air) Pompa air biasanya digerakkan oleh V-belt dari Crank Shaft. Rumah yang terisi dengan pendingin akan menyalurkannya ke dalam sirkuit. Dari radiator atau termostat, pendinginmengalir kembali ke dalam pompa. Kipas biasanya berputar dan menggerakkan pompa air. Kipas bertugas membantu pendinginan radiator dengan aliran udara. Kipas tetap bekerja pada saat berkendara pelan atau mesin hidup. umumnya, kipas adalah pengatur temperatur. Kipas tidak  bekerja sampai mesin mencapai batas operasi temperatur. Penggerak akan terputus jika aliranudara sudah mendinginkan .Ini akan menghemat bensin yang biasanya digunakan permanen, reduksi kebisingan dari kipastidak ada pada saat temperatur kerja mesin normal. Pengatur temperatur kipas digerakkan olehmechanical priction clucth atau viscous coupling. Di dalam 



 21  mechanical clutch, termostatterpanasi oleh radiator dan aliran udara panas, ini akan terisi dengan pergerakan piston danmenggerakkan plat pegas di jalur kopling. Hubungan ini akan menggerakkan pulley V-belt yangmembuat kipas mulai bergerak. Aliran air dingin kembali. Piston bergerak kembali (mundur) dan pegas melepaskan kopling. Jadi penggerak kipas terputus. Kipas yang digerakkan oleh motor listrik dengan pengatur kontrol termostat sering digunakan. 
4.7 Kekurangan Dan Kerusakan pada Sistem Pendinginan a. Kekurangan atau kehabisan air pada radiator . b. Sabuk penggerak (fan belt) pompa air kendor atau putus. c. Slang-slang air radiator tidak tersambung dengan baik, retak-retak atau bocor. d. Radiator kotor atau bocor. e. Termostat tidak dipasang atau rusak dalam kondisi terbuka terus . f. Termostat rusak dalam kondisi tertutup terus. g. Tutup radiator tidak menutup dengan rapat atau katup pelepas dan katup vakumnya tidak dapat terbuka. 
4.8 Alat   perlindung  diri  (APD)  yang di  gunakan Adapun alat perlindung diri yang di gunakan dalam perawatan sistem pendingin adalah sebagai berikut : 1.  Pakaian praktek. 2.  Sepatu safety. 3.  Kaca mata. 4.  Sarung tangan. 5.  Helem.  
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BAB V 

PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 

Selama melakukan perakek di workshop Dinas PU&PR Kabupaten 

Bengkalis Penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Perawatan Sistem 

Pendingin Guna menjaga temperatur mesin dalam kondisi ideal. 

Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, diantanya sebagai 

berikut: 

1. Selama kerja peraktek di workshop Dinas PU&PR Kabupaten Bengkalis 

penulis dapat memahami dan mengetahui apa yang dimaksud sistem 

pendingin adalah suatu sestem yang berfungsi untuk menjaga supaya 

temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. 

2. Dapat menambah ilmu bagaimana perawatan sistem pendingin yang baik 

3. Dapat mengaplikasikan ilmu pengatahuan dari bangku perkuliahan 

langsung di dunia kerja. 

 

5.2 Saran 

1. Hal perlu di perhatikan pada saat sebelum pengoprasian alat berat perlu di 

lakukannya pengecekan kodisi mesin dan sistem- sistem pada mesin 

tersebut 

2. Kedisiplinan dalam industri kerja hendaklah diterapkan dari bangku 

kuliah. 

3. Komunikasi antar mahasiswa dengan pihak industri harus lebih 

ditingkatkan agar menjadi sumber pengetahuan. 

4. Dalam melaksanakan kigiatan hal harus diperhatikan yakni APD (Alat 

Pelindung Diri) untuk mengurangi atau mencegah trjadinya kecelakaan 

kerja. 

 
  
 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Dinas PU dan PR kabupaten bengkalis, 
“Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekor Tello Pada 
Perusahaan” 
http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBSB%5Exdm0
11%5ES19462% 

 
 



LAMPIRAN 1.Nilai Dari Perusahaan   



LAMPIRAN 2.Daftar Hadir Seminar KP   
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