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KATA PENGANTAR 

Modul  Merawat Unit/ Machine Harian dengan kode ABMR.021.01-1.A 

berisi  materi  dan informasi tentang prosedur perawatan dan 

pemeriksaan engine sebelum, sambil dan sesudah dioperasikan, termasuk 

prosedur pengoperasian unit/ machine. Selain itu diuraikan  informasi 

tentang keselamatan kerja dalam pengoperasian alat berat. 

 Setiap akhir materi disampaikan rangkuman yang memuat intisari 

materai, dilanjutkan test formatif. Setiap siswa harus mengerjakan test 

tersebut sebagai indicator penguasaan materi, jawaban test kemudian 

diklarifikasi dengan kunci jawaban. Guna melatih keterampilan dan sikap 

kerja yang benar setiap siswa dapat berlatih dengan pedoman lembar 

kerja yang ada.  

Di akhir modul terdapat evaluasi sebagai uji kompetensi siswa. Uji 

kompetensi dilakukan secara teroritis dan praktik.  Uji teoritis dengan 

siswa menjawab pertanyaan yang pada soal evaluasi, sedangkan uji 

praktik dengan meminta siswa mendemontrasikan kompetensi yang harus 

dimiliki dan guru/instruktur menilai berdasarkan lembar observasi yang 

ada. Siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya bila memenuhi Kriteria  

kelulusan.  

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat penyusun 

harapkan. Harapannya semoga modul ini dapat dipergunakan sebaik-

baiknya dan banyak memberikan manfaat. 

 
Yogyakarta,     Desember  2004 
Penyusun, 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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B. Kedudukan Modul 

Modul dengan kode ABMR. 021.01-1.A tentang “MERAWAT UNIT/ 

MACHINE HARIAN” ini merupakan prasyarat untuk menempuh 

modul selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada diagram 

pencapaian kompetensi. 
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PERISTILAHAN / GLOSSARY 

 
 

Cushion adalah bagian yang fungsinya menghindarkan benturan antara 

piston dengan silinder.  

Bulldozer adalah tractor beroda rantai maupun ban yang memiliki 

kemampuan traksi (tenaga dorong) yang besar. Dapat digunakan 

untuk pekerjaan mendorong, menggusur, meratakan, menarik 

(menyarad), dan dapat pula untuk menggali. 

Bushing adalah benda berbentuk silinder yang mempunyai diameter luar 

dan diameter dalam. 

Dust seal adalah seal penahan debu agar tidak masuk. 

Frame adalah tempat penopang dan menempelnya body 

Link adalah sambungan yang menghubungkan bagian satu dengan 

bagian lain dalam suatu sistem 

Pin adalah bagian yang berfungsi sebagai pengunci agar lingk tidak 

terlepas 

Pitch  adalah jarak antara puncak satu dengan puncak yang lainnya 

Shoe adalah sepatu yang langsung berhubungan dengan tanah 

Shoe Bolt adalah baut untuk pengikat shoe 

Toe-In adalah suatu keadaan perubahan kelurusan track frame kiri dan 

kanan ketika permukaan idler menuju kedalam mendekati center 

line of tractor 

Toe-Out adalah suatu keadaan perubahan kelurusan track frame kiri dan 

kanan ketika permukaan idler menuju keluar menjauhi center line 

of tractor 

Torque adalah momen puntir yang diberikan untuk mengencangkan 

benda 

Underrcariage adalah kerangka bawah dari crawler tractor yang 

berfungsi sebagai pembawa dan pendukung unit 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI 

Modul Merawat Unit/ Machine Harian dengan kode ABMR 020.01-

1.A berisi  materi  dan informasi tentang prosedur perawatan dan 

pemeriksaan engine sebelum, sambil dan sesudah dioperasikan, termasuk 

prosedur pengoperasian unit/ machine. Selain itu diuraikan  informasi 

tentang keselamatan kerja dalam pengoperasian alat berat. Materi 

diuraikan dengan pendekatan praktis disertai ilustrasi yang cukup agar 

siswa mudah memahami bahasan yang disampaikan. 

Modul ini disusun dalam 5 kegiatan belajar, setiap kegiatan belajar 

berisi materi, dan diakhir materi disampaikan rangkuman yang memuat 

intisari materai, dilanjutkan tes formatif. Setiap siswa harus mengerjakan 

test tersebut sebagai indikator penguasaan materi, jawaban test kemudian 

diklarifikasi dengan kunci jawaban. Guna melatih keterampilan dan sikap 

kerja yang benar setiap siswa dapat berlatih dengan pedoman lembar 

kerja yang ada. 

Di akhir modul terdapat evaluasi sebagai uji kompetensi siswa. Uji 

kompetensi dilakukan secara teroritis dan praktik.  Uji teoritis dengan 

siswa menjawab pertanyaan yang pada soal evaluasi, sedangkan uji 

praktik dengan meminta siswa mendemontrasikan kompetensi yang harus 

dimiliki dan guru/instruktur menilai berdasarkan lembar observasi yang 

ada. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui apakah siswa mempunyai 

kompetensi pengujian, Merawat Unit/Machine Harian dengan sub 

kompetensi: 

1. Perawatan keliling sebelum Engine start (semua unit alat berat) 

2.  Pemeriksaan Engine dihidupkan 

3.  Pemeriksaan unit sambil dioperasikan 

4.  Menghidupkan dan mematikan engine 



 2 

5.  Mengoperasikan dan memarkir unit/machine  
 

Siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya bila memenuhi kriteria  

kelulusan. 

  

B. PRASYARAT  

Modul ini merupakan kompetensi dasar dalam bidang perawatan, 

pemeliharaan dan pengoperasian alat berat sehingga tidak menuntut 

prasyarat untuk mempelajarinya. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN 

1. Petunjuk Bagi Siswa 

a. Lakukan cek kemampuan untuk mengetahui kemampuan awal yang 

anda kuasai, sebelum membaca modul lebih lengkap. 

b. Bacalah modul secara seksama pada setiap kegiatan belajar, bila ada 

uraian yang kurang jelas silakan bertanya pada guru/ instruktur. 

c. Kerjakan setiap tes formatif pada setiap kegiatan belajar, untuk 

mengetahui seberapa besar pemahaman saudara terhadap materi 

yang disampaikan, klarifikasi hasil jawaban saudara pada kumpulan 

lembar jawaban yang ada. 

d. Lakukan latihan setiap sub kompetensi sesuai dengan lembar kerja  

e. Perhatikan petujuk keselamatan kerja yang termuat pada lembar 

kerja. 

f. Lakukan latihan dengan  cermat, teliti dan hati-hati. Jangan 

melakukan pekerjaan yang belum anda pahami dengan benar. 

g. Bila saudara siap mintalah guru untuk menguji kompetensi saudara. 

 

2. Petunjuk Bagi Guru/Instruktur 

Guru/ instruktur bertindak sebagai fasilitator, motivator, organisator 

dan evaluator. Jadi guru / instruktur  berperan: 
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a. Fasilitator yaitu menyediakan fasilitas berupa informasi, bahan, alat, 

training obyek dan media yang cukup bagi siswa sehingga 

kompetensi siswa cepat tercapai. 

b. Motivator yaitu memotivasi siswa untuk belajar dengan giat, dan 

mencapai kompetensi dengan sempurna 

c. Organisator yaitu bersama siswa menyusun  kegiatan belajar dalam 

mempelajari modul, berlatih keterampilan, memanfaatkan fasilitas 

dan sumber lain untuk mendukung terpenuhinya kompetensi siswa. 

d. Evaluator yaitu mengevaluasi kegiatan dan perkembangan 

kompetensi yang dicapai siswa, sehingga dapat menentukan 

kegiatan selanjutnya. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

Tujuan akhir dari modul ini adalah siswa mempunyai kompetensi: 

1. Memahami dan menjelaskan perawatan harian sebelum engine di start. 

2. Memahami penggunaan manual book/service manual book. 

3. Memahami teknik pemeriksaan keliling machine sebelum engine distart. 

4. Menjelaskan tujuan pemeriksaan engine saat hidup 

5. Menjelaskan lingkup pemeriksaan engine saat hidup 

6. Melakukan pemeriksaan engine saat hidup 

7. Mengetahui dan menjelaskan tujuan pemeriksaan engine sambil 

dihidupkan. 

8. Mengetahui dan menjelaskan lingkup pemeriksaan engine sambil 

dihidupkan. 

9. Mengetahui dan menjelaskan teknik pemeriksaan engine sambil 

dihidupkan. 

10. Mengetahui dan mampu menjelaskan prosedur menghidupkan 

engine/mesin pada saat temperatur  normal. 
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11. Mengetahui dan mampu menjelaskan prosedur menghidupkan 

mesin/engine pada tempratur dingin. 

12. Mengetahui dan mampu menjelaskan prosedur mematikan mesin. 

13. Mengetahui dan menjelaskan prosedur pengoperasian unit/     

machine  bergerak maju, mundur, dan belok. 

14. Mengetahui dan menjelaskan prosedur memarkir unit/ machine pada 

kondisi temperatur  freezing dan normal. 

 

E. KOMPETENSI 

Kompetensi merawat unit/ machine harian (daily check), kode ABMR 

021.01-1.A dengan durasi pembelajaran 20 jam @ 45 menit ini terdiri dari 

5 sub kompetensi, yaitu : 

1. Perawatan keliling sebelum engine distart (semua unit alat berat). 

2. pemeriksaan engine saat dihidupkan 

3. pemeriksaan unit /machine sambil dioperasikan. 

4. menghidupkan dan mematikan engine. 

5. mengoperasikan dan memarkir unit/machine. 

 
Kriteria kinerja, lingkup belajar, materi pokok dalam pembelajaran  dapat 

dilihat pada tabel di halaman selanjutnya.   
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KOMPETENSI  :    Merawat Unit/Machine Harian 
KODE  :    ABMR 021.01-1.A 
DURASI PEMELAJARAN :    20 Jam @ 45 menit 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN  SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Perawatan keliling 
sebelum Engine start 
(semua unit alat berat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? Prosedur perawatan harian 
dijelaskan sesuai dengan 
buku Informasi perawatan 
harian model unit yang 
dirawat. 

? Unit diperiksa sebelum 
engine dihidupkan sesuai 
SOP perik-saan harian 
( daily check ) unit yang 
dirawat meliputi :  
- Coolant,  
- Engine oil pan,  
- Fuel tank,  
- Air tank,  
- Brake oil tank,  
- Water separator, 
- Parking brake,  
- Foot brake,  
- Cooling Fan 
- Fan belts 

 

? Perawatan keliling 
sebelum dihidupkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? Dalam 
melaksanakan 
pekerjaan selalu 
memperhatikan 
contaminasi 
kontrol dan safety 
prosedur 

? Memahami perawatan 
harian   

? Memahami prosedur 
daily check, meliputi: 
Coolant, Engine oil 
pan, Fuel tank, Air 
tank, Brake oil tank, 
Water separator, 
Parking brake, Foot 
brake, Cooling Fan Fan 
belts 

 

? Melakukan perawatan 
harian  

? Melakukan pengecekan 
dan penyetelan pada : 
Coolant, Engine oil pan, 
Fuel tank, Air tank, Brake 
oil tank, Water separator, 
Parking brake, Foot 
brake, Cooling Fan Fan 
belts 

 
 
 

2.  Pemeriksaan Engine 
dihidupkan 

 

? Unit diperiksa setelah 
engine dihidupkan, 
meliputi :  
- Pengecekan exhaust 

gas colour,  
- Kebocoran oil, 
- Engine low idling 
- Unusual Noise 

 

? Pemeriksaan engine 
sebelum dihidupkan 

? Dalam 
melaksanakan 
pekerjaan selalu 
memperhatikan 
contaminasi 
kontrol dan safety 
prosedur 

? Memahami tujuan 
pemeriksaan engine 
saat hidup 

? Memahami lingkup 
pemeriksaan engine 
saat hidup 

? Memahami teknik 
peme-riksaan engine 
saat hidup 

? Melaksanakan 
pemeriksaan pada 
engine saat hidup 

? Membuat laporan hasil 
pemeriksaan engine  

 

5 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN  SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

3.  Pemeriksaan unit sambil 
dioperasikan 

 

? Unit diperiksa sambil unit 
di-operasikan untuk 
pemeriksa-an, meliputi : 
- Unusual noise,  
- Kelonggaran– 

komponen komponen  
- Kerja rem 
- Kerja steering 
- Kerja gear shifing 
- Kerja Work Equipment 

? Pemeriksaan unit sambil 
dioperasikan 

 

? Dalam 
melaksanakan 
pekerjaan selalu 
memperhatikan 
contaminasi 
kontrol dan safety 
prosedur 

? Memahami tujuan 
pemeriksaan machine 
sambil  dioperasikan 

? Memahami lingkup 
pemeriksaan machine 
sambil diopperasikan 

? Memahami teknik 
pemeriksaan machine 
sambil dioperasikan 

? Melaksanakan 
pemeriksaan kerja 
fungsi : rem, steering, 
gear shifting dan work 
equipment pada machine 
sambil  dioperasikan  

 

4.  Menghidupkan dan 
mematikan engine 

 

? Engine machine 
dihidupkan sesuai dengan 
SOP  machine yang 
dirawat 

? Engine Machine dimatikan 
sesuai dengan SOP 
machine yang dirawat  

 

? Menghidupkan dann 
mematikan engine 

 

? Dalam 
melaksanakan 
pekerjaan selalu 
memperhatikan 
contaminasi 
kontrol dan safety 
prosedur 

? Memahami prosedur 
menghidupkan engine 
pada temperatur 
normal 

? Memahami prosedur 
menghidupkan engine 
pada temperatur 
dingin 

? Memahami prosedur 
mematikan  engine 

 

? Menghidupkan engine 
pada temperatur dingin  

? Menghidupkan engine 
pada temperatur normal 

? Mematikan engine dalam 
keadaan normal 

? Mematikan engine dalam 
keadaan darurat 

 

5.  Mengoperasikan dan 
memarkir unit/machine  

 

? Unit/machine  dioperasikan 
sesuai dengan SOP  
Machine  yang dirawat 

? Unit/machine  diparkir 
sesui dengan SOP 
memarkir  machine yang 
dirawat  

 

? Mengoperasikan dan 
memarkir unit machione 

? Dalam 
melaksanakan 
pekerjaan selalu 
memperhatikan 
contaminasi 
kontrol dan safety 
prosedur 

? Memahami prosedur 
mengoperasikan 
unit/machine 
bergerak : maju, 
mundur, belok. 

? Memahami prosedur 
memarkir unit/machine 
pada kondisi 
temperatur freezing 
dan normal 

 

? Mengoperasikan unit/ 
machine bergerak : 
maju, mundur, belok. 

? Memarkir unit/machine 
pada kondisi temperatur 
normal 

 
 
 
 
 

6 
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F. CEK KEMAMPUAN 

Sebelum mempelajari modul ini silakan mengisi cek list dan berikan tanda v pada pernyataan atau pertanyaan pada 

table berikut ini: 

Jawaban 
Sub Kompetensi Pernyataan (Saya dapat) 

Ya Tdk 

Bila “ Ya”  
Kerjakan 

Perawatan keliling sebelum engine 
start 

Menjelaskan prosedur perawatan keliling sebelum 
engine distart serta memahami penggunaan buku 
manual 

  
Test Formatif 1 

Pemeriksaan engine saat dihidupkan 
Menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan teknik 
pemeriksaan saat mesin hidup 

  
Test Formatif 2 

Pemeriksaan unit/ mesin sambil 
dioperasikan 

Menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan teknik 
pemeriksaan mesin sambil dioperasikan 

  
Test Formatif 3 

Menghidupkan dan mematikan mesin Menjelaskan prosedur menghidupkan mesin pada 
temperatur normal dan dingin serta mematikan 
mesin 

  
Test Formatif 4 

Mengoperasikan dan memarkir 
unit/mesin  

Menjelaskan prosedur mengoperasikan mesin dan 
memarkir kendaranaan pada tempratur dingin 

  
Test Formatif 5 

7 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 
 
A. RENCANA BELAJAR 
 
Rencanakan kegiatan belajar saudara dengan baik, silakan konsultasi 

dengan guru / instruktur untuk menentukan skedul sesuai tingkat 

kesulitan saudara berdasarkan hasil  cek kemampuan awal yang telah 

anda lakukan. Mintalah paraf guru / instruktur sebagai tanda persetujuan 

terhadap rencana belajar saudara. 

 

Jenis Kegiatan Tgl Waktu Tempat 
Alasan 

Perubahan 
Paraf 
Guru 

1.  Perawatan keliling 
sebelum Engine start 
(semua unit alat 
berat) 

     

2.  Pemeriksaan engine 
dihidupkan 

     

3.  Pemeriksaan unit 
sambil dioperasikan 

     

4.  Menghidupkan dan 
Mematikan Engine 

     

5.  Mengoperasikan dan 
memarkir unit/ 
machine 

     

6. Uji Kompetensi       

 
 
B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1  :  Perawatan keliling sebelum Engine  
  start (semua unit alat berat) 

 
a. Tujuan kegiatan belajar 1 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan belajar 1 ini, siswa 

harus dapat: 

1) Menjelaskan perawatan keliling pada semua unit alat berat. 

2) Melakukan perawatan keliling pada semua unit alat berat 

dengan prosedur yang benar. 
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b. Uraian Materi kegiatan belajar 1 

1) Perawatan Keliling 

Sesuai dengan tujuan perawatan, perawatan keliling pada 

alat berat bertujuan untuk keselamatan operator dan memelihara 

kemampuan mesin. Dalam hal ini perawatan keliling yang kita 

lakukan adalah saat sebelum engine start. 

Untuk itu prosedur perawatan keliling haruslah dapat 

dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang 

tepat. Terdapat 4 hal yang terkait dengan perawatan keliling pada 

alat berat, keempat hal tersebut adalah: 

a) Perawatan pada engine dan power train 

b) Perawatan pada Under carriage 

c) Perawatan pada peralatan hidrolik (mask) 

d) Perawatan pada ruang operator 

Sebelum melakukan perawatan keliling ada beberapa hal yang 

menjadi peringatan, yaitu : 

a) Jika terdapat kebocoran oli atau bahan bakar, atau 

terkumpulnya material yang dapat terbakar (flammable) di 

sekitar bagian yang bertempertur tinggi, misalnya mofler engine 

atau turbo charger, dapat mengakibatkan kebakaran jadi 

sebaiknya segera dibersihkan. 

b) Jika terdapat ketidaknormalan pada komponen alat berat 

perbaiki segera atau menghubungi dealer alat berat tersebut. 

 

Prosedur Perawatan Keliling  

Untuk prosedur perawatan keliling pada alat berat sangatlah 

beragam tergantung pada jenis, type dan produsennya. Namun 

pada intinya untuk perawatan keliling mempunyai banyak 

kesamaan terutama pada engine dan power train, sedang untuk 
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bagian yang lain seperti Mask, Under carriage dan steering and 

braking system ada perbedaan, tentunya untuk perawatan keliling 

yang dilakukan disesuaikan dengan prosedurnya. Berikut Prosedur 

perawatan keliling pada alat berat : 

a) Pemeriksaan dari kerusakan, keausan, ruang main di peralatan 

kerja, silinder, sambungan dan slang (hose). Pastikan bahwa 

tidak kerusakan, keausan dan kebocoran pada silinder (arm 

cylinder, boom cylinder, silinder sudu pengeruk) serta pada 

sambungan-sambungan. Jika terdapat ketidaknormalan segera 

diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Alat Pada Hydraulic Excavator 

 
b) Pemeriksaan tinggi permukaan air pendingin apakah diantara 

tanda FULL dan LOW pada tangki cadangan radiator.  

(1) membuka penutup belakang kiri pada mesin. 

 

 

 

      

           

 
Gambar 2. Posisi Tangki Cadangan 
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(2) Jika level air rendah maka tambahkan air melalui lubang 

pengisi air pada tangki cadangan.  

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tangki Cadangan 

 
(3) Setelah penambahan air, kencangkan penutupnya dengan 

aman. 

c) Pemeriksaan Baterai 

(1) Bersihkan permukaan baterai dengan air soda dan 

menggunakan kuas, kemudian keringkan dengan lap. 

(2) Lakukan pengecekan tegangan dan arus pada baterai 

dengan volt meter dan ampere meter. 

(3) Bersihkan kutub – kutub baterai dengan alat khusus. Jika 

tidak ada, pakailah sikat kuningan atau kertas gosok halus. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Membersihkan kotak baterai 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.  Membersihkan terminal baterai 
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(4) Periksa berat jenis elektrolit, ketinggian elektrolit baterai, 

jumlah elektrolit yang tepat yaitu antara Upper Level 

dengan Lower Level, pada baterai tanpa tanda permukaan 

pelat sel harus tertutup ?  8 mm. 

(5) Bila kurang jangan diisi dengan air biasa,  isilah dengan air 

suling atau air accu. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pemeriksaan jumlah elektrolit dan Pemeriksaan Dan 
Pengisian Elektrolit 

 
(6) Perhatikan posisi pengikatan dan klem  baterai harus kuat 

agar baterai tidak goyang saat  kendaraan berjalan atau 

bekerja, sehingga dapat retak, elektrolit tumpah. 

pemasangan yang kuat akan mengurangi kerugian 

tegangan pada terminal, panas yang timbul pada terminal 

ataupun korosi. 

d) Pemeriksaan air cleaner 

(1) Lakukan pengecekan pada panel monitor, apakah lampu 

tanda clogging air cleaner berkedip, jika ya maka segera 

lakukan pembersihan air cleaner,jika masih tersumbat 

lakukan penggantian. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Monitor Clogging 
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(2) Untuk melakukan pembersihan, buka pintu belakang 

sebelah kiri alat, lepas pengunci lalu lepas cover. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Posisi Air Filter 

 
(3) Lepas elemen air cleaner lalu bersih kan dengan semprotan 

udara bertekanan dari sisi dalam ke sisi luar. 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Pembersihan Air Filter 

 
(4) Jika elemen tersebut masih dapat digunakan pasanglah 

kembali elemen tersebut pada cover. 

(5) Pasang pengunci dan tutup kembali pintu kiri belakang. 

e) Pemeriksaan engine oil 

(1) Buka penutup engine pada mesin. 

(2) Lepaskan batang pengukur lalu bersihkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Batang Pengukur Oli 
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(3) Masukkan kembali batang pengukur sepenuhnya kedalam 

pipa pengisian oli. Kemudian tarik kembali pastikan level oli 

ada pada posisi antara H dan L, jika level oli di bawah L 

maka tambahkan oli yang sesuai pada lubang pengisian. 

f) Pemeriksaan bahan bakar 

(1) Gunakan kaca penduga (sight gauge) pada permukaan 

depan tangki bahan bakar untuk memeriksa bahwa tangki 

terisi penuh. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Kaca penduga Pada Tutup Tangki 

 

(2) Jika level bahan bakar tidak dalam batas kaca penduga, 

tambahkan bahan bakar melalui lubang pengisian dan 

sementara perhatikan kaca penduga. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11.  Lubang pengisian Dan Kaca Penduga Pada  
 Tangki Bahan Bakar 

 
(3) Setelah penambahan bahan bakar, kencangkan penutup 

dengan aman. 

g) Pemeriksaan Brake Oil Tank 
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Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa kondisi dan 

tinggi minyak rem dalam tangki reservoir. Jika tinggi minyak 

rem berada di bawah batas LOW, tambahkan minyak rem yang 

sama spesifikasinya sampai batas FULL. 

h) Pemeriksaan terhadap water separator 

(1) Periksa posisi ring pada water separator apakah sudah pada 

tanda garis maksimal. Jika sudah maka lakukan pengurasan 

pada water separator. 

 

 

 

 

 

  
Gambar 12. Posisi Water Separator 

 
(2) Kendorkan saluran pembuangan (1) dan buang air juga 

kotoran dari dalamnya. Kemudian kencangkan lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Water Separator 
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i) Pemeriksaan terhadap Parking Brake. 

Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan mengamati 

pada ruang operator apakah handle parking brake pada posisi 

aktif atau tidak. Jika posisi parking brake tidak aktif segeralah 

untuk menarik tuas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tuas Rem Parkir 

 

j) Pemeriksaan terhadap foot brake 

(1) Injak pedal rem sepenuhnya hingga berhenti. 

(2) Jarak lintasan berada pada pusat pedal, sebagai contoh 

pada dozer shovel (D75S-5) yang mempunyai jarak tinggi 

pedal 127-191 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Tinggi Pedal Rem 

 

(3) Jika jarak ini melebihi 191 mm, sebaiknya lakukan 

penyetelan ulang. 
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k) Pemeriksaan terhadap fan belt dan cooling fan. 

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur tegangan tali 

kipas yaitu 6 Kgf dan defleksi maksimal 13 mm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Posisi Fan Belt 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Defleksi Fan Belt 

 
(2) Pemeriksaan kondisi tali kipas dari keretakan dan keausan, 

jika sudah tidak sesuai toleransi sebaiknya diganti. 

(3) Pemeriksaan kondisi kipas radiator dapat dilakukan dengan 

melihat kelengkapan sudu-sudunya, bantalan dudukannya 

dari kerusakan atau keausan. 

l) Pembersihan cermin pandangan belakang, periksa terhadap 

kerusakan. 
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Gambar 18. Pengaturan Spion 

Pastikan bahwa kondisi cermin pandangan belakang bersih, 

dapat dipandang dari kursi operator. 

m) Pemeriksaan sabuk pengaman dan klem pemasangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Pemasangan Seat Belt 

 

Periksa bagian pengait, penangkap dan kaki pengait terhadap 

kerusakan. Jika ditemukan kerusakan segera lakukan perbaikan. 

 

c. Rangkuman kegiatan belajar 1 

Perawatan keliling pada unit alat berat sangat diperlukan agar 

unit tersebut dapat bekerja dengan optimal dan selalu siap siaga 

kapan saja unit tersebut dibutuhkan. Perawatan ini dapat dilakukan 

sebelum unit/ machine dihidupkan. Perawatan ini dapat digolongkan 

menjadi perawatan harian yang harus dilaksanakan secara berkala.  

Perawatan ini juga bertujuan untuk menuju keselamatan kerja 

(k3) dalam bekerja sehingga keselamatan pekerja maupun alat atau 

unit terjamin. Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam perawatan 

sebaiknya terlebih dahulu membaca buku manual dari unit alat berat 

tersebut, karena masing-masing alat berat teknik perawatannya ada 

yang berbeda tergantung jenis, model dan ukurannya. 
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d. Tugas kegiatan belajar 1 

Lakukan pengamatan pada salah satu jenis alat berat, catat dan 

jelaskan teknik pemeliharaan/perawatan keliling sebelum mesin 

dihidupkan. Dan amati apakah alat berat tersebut sudah 

mendapatkan perawatan yang semestinya atau belum dan  jelaskan 

implikasinya jika alat berat tersebut tidak mendapatkan perawatan 

yang semestinya!. 

 
e. Tes Formatif kegiatan belajar 1 

1) Jelaskan yang dimaksud dengan perawatan keliling dan 

tujuannya ! 

2) Sebutkan ruang lingkup perawatan keliling pada alat berat ! 
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f. Kunci Jawaban Formatif kegiatan belajar 1 

1. Perawatan keliling pada alat berat bertujuan untuk Keselamatan 

operator dan memelihara kemampuan mesin. Dalam hal ini 

perawatan keliling yang dilakukan adalah saat sebelum engine 

start. 

2. Ruang lingkup perawatan keliling pada alat berat adalah : 

a. Pemeriksaan dari kerusakan, keausan, ruang main di peralatan 

kerja, silinder, sambungan dan slang (hose). Pastikan bahwa 

tidak kerusakan, keausan dan kebocoran pada silinder (arm 

cylinder, boom cylinder, silinder sudu pengeruk) serta pada 

sambungan-sambungan. 

b. Pemeriksaan tinggi permukaan air pendingin apakah diantara 

tanda FULL dan LOW pada tangki cadangan radiator.  

c. Pemeriksaan berat jenis, jumlah elektrolit dan pembesihan  

Baterai 

d. Pemeriksaan dan pembersihan air cleaner 

e. Pemeriksaan engine oil 

f. Pemeriksaan bahan bakar 

g. Pemeriksaan Brake Oil Tank 

h. Pemeriksaan terhadap water sparator 

i. Pemeriksaan terhadap Parking Brake. 

j. Pemeriksaan terhadap foot brake 

k. Pemeriksaan terhadap fan belt dan cooling fan. 

l. Pembersihan cermin pandangan belakang, periksa terhadap 

kerusakan. 

m. Pemeriksaan sabuk pengaman dan klem pemasangannya.  
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g. Lembar kerja kegiatan belajar 1 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit kendaraan alat berat 

b) Tool box set 

c) Pelumas dan coolant 

d) Grease/vet dan grease gun 

e) Lap / majun 

 

2) Keselamatan kerja 

a) Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

b) Perhatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh instruktur 

c) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis pada job sheet 

 

3) Langkah kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif dan 

efisien 

b) Lakukan prosedur perawatan keliling sesuai prosedur yang 

telah ada pada modul. 

c) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas 

d) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan. 

 

4)Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1. 
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2. Kegiatan Belajar 2  :  Pemeriksaan engine dihidupkan 

a. Tujuan kegiatan belajar 2 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan belajar 1 ini, siswa 

harus dapat: 

1) Menjelaskan pemeriksaan engine saat hidup 

2) Menjelaskan lingkup pemeriksaan engine saat hidup 

3) Melakukan pemeriksaan engine saat hidup 

 
b. Uraian Materi kegiatan belajar 2 

Pemeriksaan engine saat hidup ini dapat diartikan pemeriksaan 

terhadap komponen alat berat saat kondisi mesin warming-up atau 

pemanasan. Tentunya dalam melaksanakan pemeriksaan engine 

saat hidup pada alat berat terdiri dari beberapa prosedur. 

Untuk itu prosedur pemeriksaan engine saat hidup haruslah dapat 

dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang 

tepat.  

1) Prosedur Pemeriksaan Engine Saat Hidup 

a) Setelah mesin hidup lakukan pemanasan selama 5 menit 

tanpa beban dan posisi fuel control lever pada posisi tengah 

antara LOW IDLING dan HIGH IDLING. Setelah pemanasan 

selesai, periksa alat ukur dan lampu tanda pada panel apakah 

ada kondisi yang tidak layak, diantaranya : 

(1) Monitor level oli mesin 

(2) Monitor level charge 

(3) Monitor level bahan bakar 

(4) Monitor suhu air mesin 

(5) Monitor tekanan oli mesin 

(6) Gauge suhu air mesin 

(7) Gauge bahan bakar 

(8) Lampu pre heating mesin 
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(9) Monitor penyumbatan filter udara 

(10) Monitor pergantian oli mesin 

          

             (4)                                                                 (3 ) 

                                                                                    

                 (6)                                                              (7) 

                                                                                    (2) 

                 (5)                                                                      (1) 

       

               (9)                                                                 (8) 

 

 

           

 

 

 

                                                                          (10) 

 

 

 

Gambar 20. Monitor Alat 

 

Jika terdapat sinyal yang tidak normal lakukan segera 

pengecekan dan perbaikan. 

 

b) Pastikan bahwa tidak ada warna dalam gas pembuangan dari 

knalpot. Adapun tabel warna gas buang dan kondisi mesin, 

sebagai berikut : 
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Warna Kondisi 

Tak berwarna atau biru muda OK 

Hitam Pembakaran tidak sempurna 

Putih Ada kebocoran oli 

 
Jika warna gas buang tidak normal maka lakukan penyetelan 

ataupun perbaikan segera. 

 
c) Pemeriksaan terhadap kebocoran oli  

Pada panel operator terdapat lampu tanda tekanan oli, jika 

terjadi kebocoran oli maka lampu akan menyala. Dari 

informasi di panel kita dapat melakukan pemeriksaan 

komponen-komponen yang memungkinkan terjadi kebocoran, 

diantaranya : 

(1) Sekitar engine 

(2) Power train case 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21. Pemeriksaan kebocoran Oli Pada Power Train 

 

(3) Final drive case 

 

 

 

 
 

 

Gambar 22. Pemeriksaan Pada Final Drive Case 
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(4) Hydraulic tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pemeriksaan Pada Hydraulic Tank 

 

(5) Hose 

(6) Joints 

 

 

 

 
 

 

Gambar 24. Pemeriksaan Pada Sambungan Pipa 

 

Jika terdapat kebocoran-kebocoran pada bagian tersebut 

biasanya dikarenakan karena rusaknya komponen, maka 

komponen tersebut segera diganti agar tidak terjadi 

kebocoran. 

d) Pemeriksaan terhadap getaran dan suara bising yang tidak 

normal. Pemeriksaan dilakukan pada bagian engine karena 

posisi alat berat belum berjalan. Biasanya getaran dan suara 

bising pada engine disebabkan oleh kekendoran baut-baut 
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dan kerusakan komponen dalam engine. Maka dari itu 

segeralah melakukan perbaikan pada bagian tersebut. 

Dibawah ini beberapa bagian yang sering menimbulkan suara 

tidak normal, khususnya pada bagian alat hidrolik dan under 

carriage. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Pemeriksaan Unusual Noise Pada Arm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Pemeriksaan Pada Track Shoe 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Power Train / Pemindah Daya 

 
Disamping beberapa bagian diatas, masih banyak bagian lain 

yang perlu pemeriksaan kelonggaran komponen. 
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e) Safety pada pengoperasian engine saat putaran idling 

Dalam mengoperasikan engine saat idling ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, diantaranya : 

(1) Hindari percepatan secara tiba-tiba hingga saat 

pemanasan selesai dan menghindari menjalankan engine 

pada idling rendah atau tinggi lebih dari 20 menit.  

(2) Apabila perlu menjalankan engine pada idling, gunakan 

beban atau jalankan pada percepatan sedang setiap saat. 

(3) Bila monitor tekanan oli menyala atau buzzer berbunyi 

segera matikan mesin dan periksa penyebabnya. 

 
c. Rangkuman kegiatan belajar 2 

Pemeriksaan engine setelah dihidupkan merupakan 

kelanjutan dari pemeriksaan engine pada saat belum dihidupkan. 

Tujuan dari pemeriksaan setelah engine dihidupkan ini adalah 

untuk mengetahui gangguan yang terjadi pada engine pada saat 

hidup dan tidak dapat dideteksi ketika mesin belum dihidupkan. 

Prosedur Pemeriksaan dilakukan pada; unusual noise, 

kelonggaran komponen-komponen,  pengecekan exhaust gas, 

kebocoran oli, mesin saat low idling. 

Ruang lingkup pemeriksaan pada saat engine hidup ini sedikit 

berbeda dengan pemeriksaan pada saat mesin belum dihidupkan.  

 
d. Tugas kegiatan belajar 2 

Lakukan pengamatan pada salah satu jenis alat berat, catat 

dan jelaskan teknik pemeliharaan/ perawatannya setelah engine 

atau mesin dihidupkan. Dan amati apakah alat berat tersebut 

sudah mendapatkan perawatan yang semestinya atau belum, dan  

jelaskan implikasinya jika alat berat tersebut tidak mendapatkan 

perawatan yang baik setelah engine dihidupkan, jelaskan? 
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e. Test Formatif kegiatan belajar 2 

1. Jelaskan tujuan pemeriksaan engine setelah dihidupkan? 

2. Jelaskan ruang lingkup pemeriksaan engine setelah di 

hidupkan? 

3. Jelaskan prosedur teknik pemeriksaan engine setelah 

dihidupkan! 
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f. Kunci Jawaban Formatif kegiatan belajar 2 

1) Tujuan pemeriksaan engine setelah dihidupkan adalah untuk 

mengetahui trouble-trouble yang terjadi pada engine pada saat 

hidup yang tidak dapat di deteksi ketika mesin belum 

dihidupkan. Biasanya trouble ini disebabkan karen gerakan 

benda atau zat-zat misalnya memeriksa suara yang berisik, 

suara berisik ini disebabkan oleh adanya benda yang bergetar 

atau benturan komponen-komponen yang longgar, pengecekan 

exhaust gas colour (warna gas buang), kebocoran oli yang 

disebabkan rusak atau longgarnya saluran oli atau rusaknya 

seal-seal. 

2) Ruang lingkup pemeriksaan engine setelah dihidupkan adalah 

umumnya semua bagian-bagain yang bergerak, bagian-bagian 

yang bergerak ini akan dapat menimbulkan adanya suara-suara 

tidak normal, pemeriksaan ini juga dilakukan terhadap kualitas 

gas buang yang dihasilkan dengan melihat warna gas buang 

ynag dihasilkan. Kebocoran oli juga diperiksa karena akan 

mempengaruhi kualitas kerja dari alat berat itu sendiri.         

3) Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan jalan menghidupkan 

alat kemudian memeriksa adanya bunyi-bunyi yang aneh, 

memeriksa warna gas buang yang dihasilkan oleh mesin dan 

memeriksa kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran oli 

sehingga mengakibatkan pelumas dari mesin akan berkurang. 

Jika ditemukan trouble atau masalah maka harus segera mesin 

dimatikan kemudian diadakan perbaikan . 
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g. Lembar kerja kegiatan belajar 2 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit kendaraan alat berat 

b) Tool box set 

c) Pelumas  

d) Grease/vet 

e) Lap / majun 

2) Keselamatan kerja 

a) Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

b) Pehatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh instruktur 

c) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis pada job sheet 

3) Langkah kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif dan 

efisien! 

b) Lakukan prosedur Pemeriksaan engine dihidupkan sesuai 

prosedu yang ada pada modul 

c) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas! 

d) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan! 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2. 
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3. Kegiatan Belajar 3  :  Pemeriksaan unit sambil dioperasikan 

a. Tujuan kegiatan belajar 3 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan belajar 3 ini, siswa 

harus dapat: 

1) Menjelaskan pemeriksaan unit sambil dioperasikan 

2) Menjelaskan lingkup pemeriksaan unit sambil dioperasikan 

3) Melakukan pemeriksaan unit sambil dioperasikan 

 
b. Uraian Materi kegiatan belajar 3 

Pemeriksan unit machine sambil dioperasikan merupakan 

pekerjaan pengecekan alat berat pada saat dioperasikan sesudah 

pemanasan engine. Pemeriksaan tahap ini dilakukan dengan 

tujuan agar saat unit machine dioperasikan terjadi hambatan-

hambatan yang dikarenakan Komponen-komponen yang kurang 

mendapatkan pemeriksaan seperti : baut yang longgar, suara yang 

tidak normal dan kerja dari beberapa sistem yang ada. 

Pemeriksaan unit machine sambil di operasikan ini lebih 

menekankan pada pemeriksaan under carriage, steering system, 

brake system engine, power train dan hydraulic system. Dalam 

melaksanakan pemeriksaan unit machine sambil dioperasikan pada 

alat berat terdiri dari beberapa prosedur. 

Untuk itu prosedur pemeriksaan engine saat hidup haruslah 

dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja 

yang tepat. 

1) Prosedur Pemeriksaan Unit Machine Sambil 

Dioperasikan. 

a) Pemeriksaan unusual noise/ suara tidak normal 

Unusual noise atau suara tidak normal sering terjadi ketika 

unit sedang dioperasikan, terutama pada bagian-bagian 

kurang mendapat pelumasan/ greasing dan bagian yang 
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sudah mengalami keausan berlebih. Maka dari itu 

pemeriksaan unusual noise perlu dilakukan, seperti pada : 

(1) Pin pada ujung cylinder 

 

  

 

 

 

 

Gambar 28. Pin Silinder 

 
(2) Pin bucket 

 

 

 

 

   

 

Gambar 29. Pin Bucket 

 
(3) Track shoe bolt 

 

 

 

 

               

      
Gambar 30. Track Shoe Bolt 

 

(4) Dudukan engine 

(5) Dudukan power train 
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Gambar 31. Dudukan Power Train (Pemindah Daya) 

 

(6) Tuas kontrol transmisi 

(7) Under carriage 

(8) Brake system, dll 

 
Jika dalam pemeriksaan terdapat suara yang tidak normal, 

maka segeralah lakukan pengecekan penyebab dari hal 

tersebut. Jika penyebabnya karena tidak adanya pelumasan 

yang baik maka lakukan greasing,tetapi jika dikarenakan 

kelonggaran baut maka lakukan pengencangan baut dengan 

momen pengencangan sesuai spesifikasi alat berat tersebut. 

Namun jika disebabkan karena keausan komponen maka 

sebaiknya kita lakukan penggantian komponen. 

b) Pemeriksaan kelonggaran komponen-komponen 

 

 

 

 

  

Gambar 32. Baut Track Shoe 

 
Pemeriksaan kelonggaran komponen ini berkaitan dengan 

pemeriksaan unusual noise karena kelonggaran komponen ini 

dapat menimbulkan unusual noise. Maka dari itu pemeriksaan 
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kelonggaran komponen dapat dideteksi dari unusual noise 

dan selanjutnya lakukan perbaikan segera dengan 

pengencangan baut-baut pengikat komponen dengan momen 

pengencangan sesuai spesifikasi baut. 

c) Pemeriksaan kerja sistem rem 

Sistem rem merupakan sistem yang sangat berpengaruh 

terhadap keamanan dalam mengoperasikan alat berat, maka 

dari itu pemeriksaan sistem rem harus dilakukan yaitu, 

sebagai berikut : 

(1) Pemeriksaan jarak pengereman yaitu dengan 

menjalankan alat berat pada kecepatan 20 km/h lalu 

lakukan pengereman, pastikan jarak pengereman tidak 

lebih dari 5 m. Jika jarak pengereman lebih dari 5 m 

maka lakukan pengecekan dan perbaikan pada sistem 

yang tidak normal. 

(2) Pemeriksaan Kemampuan kerja sistem rem yaitu dengan 

memposisikan fuel control pada low idle, tekan pedal 

kopling. Masukan transfer case pada posisi low dan 

transmisi pada speed 3. tekan pedal rem, naikan putaran 

mesin secara perlahan sampai pada 1700 rpm dan lepas 

pedal kopling. Periksa apakah mesin stall ketika unit tetap 

diam. Jika mesin tidak stall maka lakukan pengecekan 

dan perbaikan pada sistem yang tidak normal. 

(3) Pemeriksaan kemampuan rem pada alat berat yang 

menggunakan power train jenis torq flow transmision 

pada intinya sama namun secara teknis terdapat 

perbedaan pada pengoperasian pemindahan gigi dan 

tanpa adanya pengopersian kopling. Pemindahan gigi 

diposisikan pada FORWARD gigi kedua, rem parkir kondisi 
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free, lalu gerakan fuel control agar kecepatan engine naik 

hingga kecepatan penuh. Pastikan bahwa mesin tidak 

bergerak, hal ini menunjukan kemampuan rem normal. 

Jika mesin bergerak maka lakukan pengecekandan 

perbaikan pada sistem yang tidak normal. 

d) Pemeriksaan kerja sistem steering 

Sistem steering pada alat berat berfungsi untuk 

mengendalikan peralatan alat berat yang dapat digunakan 

untuk membelokan arah gerak lurus unit menjadi kekiri atau 

kekanan pada sudut-sudut tertentu deri 0-360° dari gerakan 

semula. Pemeriksaan kerja sistem steering adalah melakukan 

pemeriksaan kemampuan sistem steering dalam melakukan 

fungsinya secara normal. Pemeriksaan dapat dilakukan 

dengan mengoperasikan alat berat dan memeriksa 

kemampuan alat dalam melayani manuver-manuver 

membelok. Sebagai contoh, di bawah ini merupakan 

pemeriksaan kerja sistem steering pada bulldozer (D85E-SS-

2): 

(1) Belokan Normal dan tajam 

Untuk membelokkan unit yang sedang beroperasi, 

arahkan steering lever pada arah belok, kemudian belokkan 

secara bertahap kearah yang diinginkan sambil bergerak 

maju. Pada posisi ini steering lever didorong ke depan 

secara bertahap kearah yang di inginkan. Sedangkan untuk 

belok yang tajam maka setelah melakukan langkah tadi di 

ikuti dengan menginjak rem kiri atau kanan sesuai dengan 

arah membelok. Misalnya untuk belok kiri maka yang 

steering lever didorong maju dan bergerak penuh ke arah 
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kiri sambil menginjak rem kiri. Begitu juga dengan prosedur 

waktu mundur sambil belok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Urutan prosedur belok normal dan tajam  
Buldozer D85E-SS-2 

 

(2) Belok saat menuruni lereng curam. 

Seperti yang di ketahui alat-alat berat konstruksinya 

kuat, besar dan berat maka saat menuruni lereng curam 

unit dapat bergerak sendiri karena beratnya sendiri. Untuk 

mengatasi hal ini prosedur belok dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut, belokkan secara perlahan ke kiri 

sementara unit bergerak ke depan. Apabila kemudi dan 

lever penunjuk arah di dorong ke depan dan digerakkan 

secara perlahan ke arah kanan (R), unit terarah secara 

perlahan kekiri, terjadilah kemudi mundur. Sedangkan 

untuk melakukan belok yang tajam kearah kiri sementara 

unit bergerak ke arah depan. Jika steering lever didorong 

ke depan sehingga bergerak penuh ke arah (L), unit 

berputar dengan tajam ke arah kiri, tidak terjadi kemudi 

mundur. 
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Gambar 34. Urutan prosdur menuruni lereng curam alat berat jenis Buldozer 
D85E-SS-2. 
 

Jika dalam mengoperasikan alat dalam membelok seperti 

diatas terdapat ketidaknormalan, semisal : 

? Steering lever susah/ berat digerakan 

? Steering bergerak sendiri saat dioperasikan 

? Alat tidak mau dibelokan, dll 

Maka sebaiknya segera lakukan pengecekan dan perbaikan 

pada komponen yang mengalami gangguan, atau segera 

hubungi dealer dari alat tersebut agar mendapat 

penanganan lebih lanjut. Karena jika terjadi 

ketidaknormalan pada sistem steering sepertti diatas dapat 

mengancam keselamatan dan keamanan operator dan alat. 

 
e) pemeriksaan kerja gear shifting  

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan terhadap kerja 

shifting gear untuk memilih kecepatan yang di inginkan, 

pemeriksaan ini biasanya berkaitan dengan pelumasannya. 

Jika pelumasan yang diberikan baik dan optimal maka kinerja 

dari sistem ini akan maksimal pula. 
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Gear Shifting harus dapat digerakkan dengan mudah 

agar tidak mengalami kesulitan dalam memlih kecepatan , 

tetapi tidak boleh pindah dengan sendirinya, kalau gear 

shifting ini dapat bergerak sendiri maka akan menimbulkan 

bahaya yang dapat merusak susunan gigi pada transmisi atau 

perseneling alat berat itu sendiri. Dan jika terdapat keausan 

komponen yang dapat menyebabkan bahaya seperti di atas 

maka segera lakukan perbaikan dengan penggantian parts. 

 
f) Pemeriksaan kerja work equipment 

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kemampuan kerja 

dari sistem hidrolik pada alat. Pemeriksaan ini dilakukan 

dengan mengoperasikan alat dalam melakukan standar kerja 

work equipment. Pada alat berat mempunyai banyak sekali 

jenis work equipment yang ada. Sebagai contoh, 

pemeriksaan work equipment pada hydraulic Excavator 

(PC200-7) : 

(1) Backhoe work 

Backhoe work dapat dipergunakan untuk pekerjaan 

ekskavasi dengan posisi lebih rendah dari alat. Saat 

excavating gunakan sudut seperti pada gambar secara efektif 

untuk mengoptimalkan efisiensi kerja. Range ekskavasi 

dengan arm dari 45°jauh dari alat sampai 30°terhadap alat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Backhoe Work 
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(2) Shovel work 

Merupakan kegiatan ekskavasi pada posisi lebih tinggi 

dari alat. Shovel work dilakukan dengan pemasangan bucket 

kearah berlawanan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 36. Shovel Work 

 
(3) Ditching work 

Merupakan pekerjaan penggalian parit dapat dilakukan 

secara efisien dengan memasang bucket sesuai dengan lebar 

parit kemudian atur track pararel dengan parit yang akan 

digali. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Ditching work 

(4) Loading work 

Pekerjaan loading merupakan pekerjaan pemindahan 

barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 
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berbagai posisi. Namun untuk efisisen kerja loading work 

dikerjakan dengan posisi alat dibelakang truk. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 38. Loading Work 

 

Jika dalam kerja equipment work terjadi ketidak-normalan 

maka segera lakukan pengecekan dan perbaikan pada 

komponen hidrolik. Seperti pada; pompa, katup kontrol, 

hose, cylinder dan komponen hidrolis yang lain. 

 
c. Rangkuman kegiatan belajar 3 

Pemeriksaan sambil engine dioperasikan bertujuan untuk 

mengetahui gangguan yang timbul ketika engine dioperasikan atau 

digunakan, pemeriksaan yang dilakukan ini biasanya pada kontrol 

panel atau alat-alat kendali untuk mengendalikan unit alat berat itu 

sendiri, pemeriksaan pada saat dioperasikan ini juga masih 

memeriksa adanya suara aneh atau unusual noise, kelonggaran 

komponen, kerja rem, kerja steering, kerja gear shifting dan work 

equipment.  

 

d. Tugas kegiatan belajar 3 

Lakukan pengamatan pada salah satu jenis alat berat, catat dan 

jelaskan teknik pemeliharaan/ perawatannya sambil engine atau 

mesin dihidupkan. Dan amati apakah alat berat tersebut sudah 
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mendapatkan perawatan yang semestinya atau belum dan  

jelaskan implikasinya jika alat berat tersebut tidak mendapatkan 

perawatan yang baik. 

 

e. Tes Formatif kegiatan belajar 3 

1) Jelaskan tujuan pemeriksaan engine sambil dioperasikan ! 

2) Jelaskan ruang lingkup pemeriksaan engine sambil 

dioperasikan ! 

3) Jelaskan teknik pemeriksaan engine sambil dioperasikan ! 
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f. Jawaban Test Formatif kegiatan belajar 3 

1) Tujuan pemeriksaan engine sambil dioperasikan ini dalah untuk 

mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi pada saat alat 

atau unit di operasikan, dimana pada saat tidak hidup ataupun 

pada saat hidup pada putaran stasioner gejala gangguan atau 

trouble ini tidak namapak jelas atau tidak terdeteksi sama sekali. 

  
2) Ruang lingkup pemeriksaan engine sambil dioperasikan ini 

meliputi segala gangguan yang dapat mengganggu sistem-

sistem kendali karena pada sisitem kendali ini gangguannya 

dapat terlihat setelah unit dioperasikan. Pemeriksaan dapat 

dilakukan pada kerja sistem kemudi, sistem pemindah 

kecepatan, dan rem. Setelah memeriksa sistem kendali ini 

maka juga dapat diperiksa masih mengenai suara yang aneh 

dan berisik yang mungkin dapat terjadi. Pada pemeriksaan ini 

juga dapat dideteksi kemampuan kerja dari alat berat itu sendiri. 

Jadi ruang lingkup dari pemeriksaan ini adalah : 

a. Pemeriksaan unusual noise/ suara tidak normal 

b. Pemeriksaan kerja rem. 

c. Pemeriksaan kerja sistem steering 

d. Pemeriksaan kerja gear shifting.  

e. Pemeriksaan kerja work equipment 

 
3) Teknik Pemeriksaan engine sambil dioperasikan yaitu unit 

dioperasikan beban kerja jangan terlalu berat karena hanya 

untuk mendeteksi gangguan saja, jika ingin mengetahui 

gangguan pada beban tinggi maka putaran mesin dinaikkan 

secara bertahap dan jangan memberi beban kepada mesin 

secara tiba-tiba.  
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g. Lembar kerja kegiatan belajar 3 

1) Alat dan Bahan 

(a) 1 Unit kendaraan alat berat 

(b) Tool box set 

(c) Pelumas  

(d) Grease/vet 

(e) Lap / majun 

2) Keselamatan kerja 

(a) Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

(b) Pehatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh 

instruktur 

(c) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis pada job sheet 

3) Langkah kerja 

(a) Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif 

dan efisien 

(b) Lakukan prosedur Pemeriksaan unit/ machine sambil 

dioperasikan sesuai prosedur yang ada pada modul 

(c) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas 

(d) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan. 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 3. 

 

  

 

 



 44 

4. Kegiatan Belajar 4 : Menghidupkan dan Mematikan Engine 

a. Tujuan kegiatan belajar 4 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan pelajaran 4 ini siswa 

harus dapat: 

1) Mengetahui dan menjelaskan prosedur menghidupkan engine/ 

mesin pada saat suhu normal. 

2) Mengetahui dan menjelaskan prosedur menghidupkan mesin/ 

engine pada tempratur dingin. 

3) Mengetahui dan menjelaskan prosedur mematikan mesin. 

 

b. Uraian Materi kegiatan belajar 4 

Menghidupkan mesin merupakan awal dari pengoperasian 

alat berat. Kadang menghidupkan awal mesin sering di anggap 

remeh dan jarang diperhatikan prosedur-prosedurnya padahal 

awal menghidupkan ini merupakan proses awal yang memerlukan 

persyaratan-persyaratan dan teknis tertentu untuk dapat bekerja 

dengan aman. Teknik atau prosedur menghidupkan mesin ini 

perlu diketahui mulai dari proses bagaimana langkah starting 

engine, keselamatan kerja apa saja yang dilakukan pada saat awal 

penstarteran, misalnya saja posisi tuas-tuas kontrol yang disentuh 

secara tidak sengaja sehingga pada saat starter peralatan kerja 

atau mesin bergerak secara tiba-tiba. Untuk menghindari hal ini 

terjadi maka perlu adanya pengenalan panel monitor, switch, tuas 

dan pedal yang ada pada alat berat. Dibawah ini merupakan 

gambaran jenis alat kontrol dan gauges pada hydraulic excavator. 
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Gambar 39. Alat Kontrol Dan Gauges 

 
Keterangan : 

1) Radio 

2) Tombol lampu berputar 

3) Panel control AC 

4) Safety lock levers 

5) Control lever work equipment kiri 

6) Tombol knop  

7) Pedal travel 

8) Travel levers 

9) Asbak 

10) Monitor alat 

11) Tombol klakson 

12) Kontrol lever work equipment kanan 

13) Tombol start 

14) Control dial bahan bakar 

15) Tombol lampu  

16) Tombol stop alarm buzzer 

17) Tombol swing lock 

18) Tombol cancel swing brake 

19) Tombol emergency pump drive 

20) Tombol selector kecepatan travel 

21) Tombol auto-deceleration 

22) Charge monitor 

23) Monitor penyumbatan pembersih udara 

24) Monitor tekanan oli mesin 

25) Servis mesin 

26) Display 

27) Gauge temperatur air mesin 

28) Monitor temperatur air mesin 

29) Monitor level bahan bakar 

30) Gauge bahan bakar 

31) Monitor level oli mesin 

32) Monitor swing lock 

33) Monitor pre heating mesin 

34) Monitor pergantian oli mesin 

35) Tombol wiper 

36) Tombol selector mode kerja 
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Adapun fungsi dari masing-masing alat kontrol dan gauges diatas 

adalah sebagai berikut : 

1) Radio berfungsi untuk menyalakan memutar musik dan berita 

dari stasiun radio 

2) Tombol lampu berputar berfungsi untuk menyalakan lampu 

kuning tambahan di atas kabin 

3) Panel control AC berfungsi untuk mengaktifkan AC  

4) Safety lock levers berfungsi mengunci control lever work 

equipment, swing tarvel dan attachment 

5) Control lever work equipment kiri berfungsi untuk mengontrol 

pengoperasian arm dan swing. 

6) Tombol knop berfungsi untuk mengaktifkan fungsi power max 

dan slow-down. 

7) Pedal travel berfungsi untuk menggerakan kendaraan maju dan 

mundur 

8) Travel levers berfungsi untuk menggerakan kendaraan maju 

dan mundur 

9) Asbak berfungsi tempat abu rokok 

10) Monitor alat berfungsi sebagai tempat penampilan display dan 

control 

11) Tombol klakson berfungsi mengaktifkan klakson 

12) Kontrol lever work equipment kanan berfungsi untuk 

mengontrol pengoperasian boom dan bucket 

13) Tombol start berfungsi untuk menstart dan mematikan mesin  

14) Control dial bahan bakar berfungsi untuk mengontrol 

kecepatan mesin dan mengontrol tenaga yang dikeluarkan 

15) Tombol lampu berfungsi unuk mengaktifkan lampu 

16) Tombol stop alarm buzzer berfungsi untuk mematikan alarm 

buzzer setelah berbunyi 
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17) Tombol swing lock berfungsi untuk mengunci struktur bagian 

atas alat agar tidak berputar. 

18) Tombol cancel swing brake berfungsi untuk mengaktifkan 

pengoperasian meskipun terjadi ketidaknormalan pada sistem 

swing brake 

19) Tombol emergency pump drive berfungsi untuk mengaktifkan 

pengoperasian meskipun terjadi ketidaknormalan pada sistem 

kontrol pompa 

20) Tombol selector kecepatan travel berfungsi untuk memilih 

kecepatan travel tinggi atau rendah 

21) Tombol auto-deceleration berfungsi untuk mengontrol putaran 

mesin agar menurun saat control lever pada posisi normal agar 

mengurangi konsumsi bahan bakar 

22) Charge monitor berfungsi untuk mengontrol ketidaknormalan 

pada sistem pengisian 

23) Monitor penyumbatan pembersih udara berfungsi untuk 

memperingatkan jika terjadi penyumbatan pada air cleaner 

24) Monitor tekanan oli mesin berfungsi untuk memberitahukan 

ketidaknormalan pada tekanan oli mesin  

25) Servis meter berfungsi untuk memperlihatkan total jam 

pengoperasian alat, sehingga dapat dipakai untuk pengaturan 

jadwal perawatan 

26) Display berfungsi untuk menampilkan servis meter dan monitor 

ketidaknormalan 

27) Gauge temperatur air mesin berfungsi untuk menampilkan 

temperatur air pendingin mesin 

28) Monitor temperatur air mesin berfungsi untuk memperingatkan 

operator bahwa temperatur air pendingin mesin naik 
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29) Monitor level bahan bakar berfungsi untuk memperingatkan 

operator jika level bahan bakar yang tersisa dalam tangki 

bahan bakar terlalu rendah 

30) Gauge bahan bakar berfungsi untuk memperlihatkan level 

bahan bakar pada tangki bahan bakar 

31) Monitor level oli mesin berfungsi untuk memperingatkan 

operator jika level oli pada engine oil pan menetes atau 

berkurang 

32) Monitor swing lock berfungsi untuk menginformasikan operator 

bahwa swing lock sedang diaktifkan 

33) Monitor pre heating mesin berfungsi untuk menandakan bahwa 

proses pre-heating yang diperlukan sudah selesai dan mesin 

sudah dapat distart 

34) Monitor pergantian oli mesin berfungsi untuk memperingatkan 

operator bahwa waktu yang disetel sudah lewat setelah 

pergantian oli mesin 

35) Tombol wiper berfungsi untuk mengaktifkan wiper 

36) Tombol selector mode kerja berfungsi untuk mengatur power 

dan pergerakan work equipment. 

 
Setelah mengetahui jenis dan fungsi alat kontrol dan gauge pada 

ruang operator, selanjutnya kita dapat melakukan langkah-

langkah kerja awal untuk menghidupkan mesin : 

1) Operasi dan pemeriksaan sebelum menyalakan engine. 

a) Memeriksa tuas kunci pengaman 1 (seperti pada gambar), 

harus pada posisi tekunci atau posisi lock. Pada posisi ini 

semua kontrol secara otomatis tidak bekerja sehingga pada 

saat awal menghidupkan mesin, maka mesin atau peralatan 

kerja tidak akan aktif sehingga akan menjamin keselamatan 

kerja. 
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Gambar 40. Penguncian Safety Lock 

 
b) Memeriksa posisi masing-masing tuas. Menyetel tuas kontol 

(5) pada posisi netral dan pada saat menstarter jangan 

sampai menyentuh tombol-tombol pada instrument panel. 

Sehingga semua kontrol kendali tidak bekerja ini akan 

memberikan keamanan pada saat mulai untuk menstarter 

main atau unit alat berat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41. Pengecekan Posisi Alat Kontrol 

 
c) Memasukkan kunci kontak ke saklar starter 2 (starting 

switch) seperti pada gambar dibawah ini,  

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Meng ON kan Kunci Kontak 
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Setelah kunci kontak ON maka klakson akan berbunyi selama 

sekitar 1 detik, dan monitor serta penunjuk pengukuran berikut 

akan menyala selama 3 detik. 

(1) Monitor level oil engine 

(2) Monitor level pengisian 

(3) Monitor level bahan bakar 

(4) Monitor tempratur air engine 

(5) Penunjuk bahan bakar 

(6) Monitor pemanas awal (pre-heating) engine 

(7) Pembersih udara tersumbat 

(8) Lampu kunci pemutaran (swing) 

(9) Monitor temperatur oli hidrolik. 

(10) Monitor pengontrol penggantian oli mesin 

 

Jika monitor atau penunjuk pengukuran tidak menyala atau 

klakson tidak bunyi maka kemungkinan terjadi trouble pada 

wiring pada monitor panel sehingga dibutuhkan penanganan 

lebih lanjut. 

 
Tetapi jika normal, setelah 3 detik pengukuran berikut akan 

tetap menyala dan monitor lain akan padam. 

(1) Penunjuk tempratur air engine 

(2) Penunjuk Pengukuran bahan bakar 

(3) Monitor level pengisian 

(4) Monitor tekanan oli mesin 

 

2) Starting Engine  pada temperatur normal 

Starter pada saat temperatur normal atau temperatur 

ruangan normal yaitu sekitar 27-28oC. Untuk meghidupkan 

mesin perlu memperhatikan keselamatan kerja, yakinkan tidak 
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ada karyawan atau orang lain disekitar areal, kemudian 

bunyikan klakson dan hidupkan engine. Adapun prosedur untuk 

menghidupkan mesin pada keadaan seperti ini adalah sebagai 

berikut (hydraulic excavator pc 200-7) : 

a) Periksa safety lock lever 1 pada posisi lock. Jika safety lock 

lever pada posisi free, mesin tidak menyala. 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 43. Penguncian Safety Lock 

 

b) Tarik fuel control lever pada posisi Low Idling (MIN). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44. Fuel Control posisi Idling 

 

c) Masukkan kunci kontak kedalam starting switch dan putar 

kunci tersebut pada posisi start, sampai engine hidup. Pada 

saat starter ini jangan menghidupkan starter motor terus 

menerus lebih dari 20 detik. Hal ini akan mengakibatkan 

kerusakan pada motor starter dan baterai menjadi drop 

tegangannya.  
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Gambar 45. MenSTART Engine 

 

d) Saat engine hidup, biarkan kunci dalam starting switch. 

Kunci akan kembali pada posisi ON secara otomatis. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 46. Posisi Kunci Kontak ON 

 

e) Meskipun setelah mesin distart, jangan menyentuh lever 

kontrol alat kerja dan travel pedal, sementara lampu monitor 

engine hydraulic pressure masih tetap menyala.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Monitor Engine Hydraulic Pressure 
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3) Menghidupkan Mesin Dalam Cuaca Dingin. 

Melakukan starter pada keadaan suhu dingin ini pada 

dasarnya sama dengan starter pada suhu normal tetapi pada 

starter suhu dingin memerlukan tambahan prosedur untuk 

dapat memudahkan dalam proses starter. Pada suhu dingin, 

udara yang dimasukkan kedalam silinder engine akan dingin 

juga. Padahal untuk membakar bahan bakar yang diinjeksikan 

kedalam silinder membutuhkan suhu yang sangat tinggi, suhu 

yang tinggi ini didapat dengan mengkompresikan udara yang 

masuk tadi. Jika suhu awal udara yang dikompresikan tinggi 

maka panas atau suhu udara hasil kompresi akan tinggi juga 

dan sebaliknya. Oleh karena itu untuk mendapatkan suhu 

tambahan pada silinder agar bahan bakar dapat terbakar 

engine diesel yang berfungsi sebagai penggerak ini dilengkapi 

dengan glow plug atau busi pijar. Adapun langkah-langkah 

menghidupkan mesin pada suhu dingin adalah sebagai berikut : 

a) Periksa safety lock lever 1 pada posisi lock. Jika safety lock 

lever pada posisi free, mesin tidak menyala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 48. Penguncian Safety Lock 

 

 



 54 

b) Tarik fuel control lever pada posisi Low Idling (MIN) 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 49. Fuel Control posisi Idling 

 

c) Masukkan kunci kedalam starting switch, putar kunci starting 

switch pada posisi heat dan tahan hingga tanda glow 

berwarna merah. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 50. Posisi Kunci Kontak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 51. Indikator Glow plug (busi pijar) 
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Waktu pemanasan ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tempratur Lingkungan Lama Pemanasan 

0oC hingga -5oC - 

-5oC hingga -10oC 15 detik 

-10oC hingga -20oC 30 detik 

-20oC hingga -30oC 45 detik 

 

Apabila waktu pemanasan terlalu lama atau terlalu singkat, 

engine tidak akan hidup dengan mudah. Pelajari waktu 

pemanasan yang benar. 

d) Ketika tanda glow berwarna merah, putar kunci ke starting 

switch pada posisi start dan hidupkan engine. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52.  Kunci Kontak (posisi start) 

 

e) Saat engine start, lepaskan kunci pada starting switch. Kunci 

akan kembali secara otomatis pada posisi ON. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 53. Kunci Kontak (Posisi on) 
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f) Meskipun setelah mesin distart, jangan menyentuh lever 

kontrol alat kerja dan travel pedal, sementara lampu monitor 

engine hydraulic pressure masih tetap menyala. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54. Indikator Tekanan Oli 

 

4) Prosedur mematikan machine/engine. 

Mematikan engine/mesin penggerak alat berat ini memiliki 

prosedur tersendiri sesuai dengan jenis dari alat berat itu 

sendiri dan harus sesuai dengan SOP (Standard Operation 

Procedur) yang dioperasikan. Tujuan dengan diberikannya 

prosedur atau teknik untuk mematikan mesin/engine ini adalah 

untuk menjaga keawetan mesin/engine sehingga dapat 

digunakan untuk waktu yang lebih lama dengan kualitas kerja 

yang efektif. 

Jika mematikan engine secara tiba-tiba sebelum engine 

dingin, umur mesin tidak awet karena pada saat mesin 

dimatikan secara tiba-tiba maka panas yang dihasilkan tidak 

dapat dibuang keluar sedangkan ketika mesin mati sistem 

pendingin akan berhenti bekerja, jadi diperlukan tenggang 

waktu antara penghentian pemakaian dengan mematikan 

mesin sehingga panas yang dihasilkan oleh mesin dapat 

dikurangi sebelum engine/mesin dimatikan. Adapun prosedur 

dari mematikan engine ini antara lain (pada hydraulic excavator 

pc 200-7): 
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a) Taruh lever control fuel pada posisi idling rendah selama 

kira-kira 5 menit agar menjadi dingin secara perlahan-lahan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55. Posisi Fuel Control 

 

b) Putar kunci kontak pada starting switch ke posisi OFF dan 

matikan mesin. 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Posisi Kunci kontak OFF 

 
c) Pindahkan kunci dari starting switch tersebut. 

Setelah mematikan mesin maka perlu juga memerlukan 

perawatan tersendiri, pemeriksaan ini tujuannya untuk 

mengetahui keadaan mesin sehingga dapat disimpan atau 

diparkir dengan aman sehingga keselamatan kerja terjamin. 

Pemeriksaan ini meliputi sekeliling mesin dan peralatannya, 

under carriage, sisa oli atau air yang terbuang dan sistem-

sistem lainnya. Jika menemukan kelainan atau 

ketidaknormalan pada engine dan perangkat lainnya segera 

diatasi agar pada penggunaan selanjutnya alat berat 

tersebut siap digunakan. 
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c. Rangkuman kegiatan belajar 4 

Menghidupkan dan mematikan unit alat berat memiliki 

prosedur tertentu yang harus di ikuti agar keawetan unit alat 

berat dapat dipertahankan. Teknik atau prosedur menghidupkan 

engine pada temperatur normal dan dingin berbeda, ini 

disebabkan karena adanya faktor suhu udara yang mempengaruhi 

pembakaran yang akan menentukan tingkat kesukaran dalam 

menstarter. Temperatur udara yang tinggi akan mempermudah 

proses starter karena akan membantu meningkatkan suhu yang 

dibutuhkan untuk pembakaran. Dalam mematikan alat berat juga 

harus melaksanakan prosedur yang ada. 

 
d. Tugas kegiatan belajar 4 

1) Lakukan pengamatan pada salah satu jenis alat berat, catat dan 

jelaskan teknik menghidupkan dan mematikan engine dari alat 

berat tersebut.  

2) Coba jelaskan menurut pendapat anda mengapa prosedur 

menghidupkan engine pada temperatur normal dan dingin 

berbeda, dan jelaskan implikasinya jika prosedur menghidupkan 

engine pada saat dingin diterapkan pada saat menghidupkan 

engine pada saat temperatur normal dan sebaliknya. 

 
e. Test formatif kegiatan belajar 4 

1) Jelaskan prosedur menghidupkan engine pada temperatur 

normal ! 

2) Jelaskan prosedur menghidupkan engine pada temperatur 

dingin ! 

3) Jelaskan prosedur mematikan mesin? 
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f. Kunci Jawaban Formatif kegiatan belajar 4 

1. Prosedur starting engine saat temperature normal  

a) Periksa safety lock lever 1 pada posisi lock. Jika safety lock 

lever pada posisi free, mesin tidak menyala. 

b) Tarik fuel control lever pada posisi Low Idling (MIN). 

c) Masukkan kunci kontak kedalam starting switch dan putar 

kunci tersebut pada posisi start, sampai engine hidup. Pada 

saat starter ini jangan menghidupkan starter motor terus 

menerus lebih dari 20 detik. Hal ini akan mengakibatkan 

kerusakan pada motor starter dan baterai menjadi drop 

tegangannya.  

d) Saat engine hidup, biarkan kunci dalam starting switch. 

Kunci akan kembali pada posisi ON secara otomatis. 

e) Meskipun setelah mesin distart, jangan menyentuh lever 

kontrol alat kerja dan travel pedal, sementara lampu monitor 

engine hydraulic pressure masih tetap menyala.  

 

2. Prosedur menyalakan engine saat cuaca dingin 

a) Periksa safety lock lever 1 pada posisi lock. Jika safety lock 

lever pada posisi free, mesin tidak menyala. 

b) Tarik fuel control lever pada posisi Low Idling (MIN). 

c) Masukkan kunci kedalam starting switch, putar kunci starting 

switch pada posisi heat dan tahan hingga tanda glow 

berwarna merah. 

d) Ketika tanda glow berwarna merah, putar kunci ke starting 

switch pada posisi start dan hidupkan engine. Pada saat 

starter ini jangan menghidupkan starter motor terus menerus 

lebih dari 20 detik. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan 

pada motor starter dan baterai menjadi drop tegangannya.  
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e) Saat engine hidup, biarkan kunci dalam starting switch. 

Kunci akan kembali pada posisi ON secara otomatis. 

f) Meskipun setelah mesin distart, jangan menyentuh lever 

kontrol alat kerja dan travel pedal, sementara lampu monitor 

engine hydraulic pressure masih tetap menyala.  

 

3 Prosedur mematikan engine  

a) taruh lever control fuel pada posisi idling rendah selama kira-

kira5 menit agar menjadi dingin secara perlahan-lahan. 

b) Putar kunci kontak pada starting switch ke posisi OFF dan 

matikan mesin. 

c) Pindahkan kunci dari starting switch tersebut. 
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g. Lembar kerja kegiatan belajar 4 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit kendaraan alat berat 

b) Tool box set 

c) Pelumas  

d) Grease/vet 

e) Lap / majun 

2) Keselamatan kerja 

a) Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

b) Pehatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh 

instruktur 

c) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis pada job sheet 

3) Langkah kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif 

dan efisien 

b) Lakukan prosedur Menghidupkan dan mematikan engine 

sesuai prosedur yang terdapat pada modul. 

c) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas 

d) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan. 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas! 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 4! 
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5. Kegiatan Belajar 5  : Mengoperasikan dan memarkir unit/ 
machine. 

 
a. Tujuan Kegiatan Belajar 5 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan belajar ini, siswa harus 

dapat : 

1) Menjelaskan prosedur pengoperasian unit/machine bergerak 

maju, mundur, dan belok. 

2) Menjelaskan prosedur memarkir unit/machine pada kondisi 

temperatur  freezing dan normal. 

3) Melaksanakan Pengoperasian unit/ machine bergerak maju, 

mundur dan belok. 

4) Melaksanakan pemarkiran unit/ machine pada kondisi 

temperatur normal. 

 

b. Uraian Materi kegiatan belajar 5 

Pengoperasian alat berat ini berbeda dengan 

mengoperasikan kendaraan bermotor. Dalam alat berat terdapat 

banyak panel monitor, tuas/ lever dan pedal yang sangat berbeda 

dan mempunyai fungsi yang berbeda pula. Untuk itu agar dapat 

mengoperasikan alat berat maka harus kita kenali panel, lever dan 

pedal yang ada serta fungsinya. Dalam kegiatan belajar 4 sudah 

disebutkan jenis dan fungsi alat kontrol dan gauges, jadi kita 

tentunya sudah mengetahuinya. Pada penjelasan diatas 

merupakan jenis alat kontrol pada alat berat yang menggunakan 

crawl, sedang untuk alat berat yang menggunakan wheel tentu 

berbeda pula alat kontrol yang digunakan. Pada kegiatan belajar 

ini mengacu pada pengoperasian alat berat yang menggunakan 

crawl ( hydraulic excavator PC 200-7). Untuk mengoperasikan alat 

berat ini memiliki beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut : 
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1) Prosedur Pengoperasian Alat 

Sebelum melaksanakan pengoperasian alat berat maka lakukan 

terlebih  dahulu  persiapan safety yang harus dilakukan, 

diantaranya :  

a) Sebelum mengoperasikan steering lever, periksa arah track 

frame. Jika sprocket di depan, maka pengoperasian akan 

terbalik. 

b) Saat menggerakan alat, keadaan sekitar harus aman, 

bunyikan klakson sebelum mesin dinyalakan. 

c) Jangan biarkan orang lain berada di sekitar alat 

d) Bersihkan semua rintangan yang menghalangi alur travel 

alat. 

e) Hati-hati saat travel terbalik karena bagian belakang travel 

tidak terlihat. 

f) Untuk alat yang dilengkapi alarm travel (jika ada), periksa 

apakah peringatan pada alat kerja bekerja baik. 

g) Jika lever dipindahkan kedalam area pengurangan kecepatan 

(deceleration), maka kecepatan mesin akan naik tiba-tiba. 

Opersikan lever secara hati-hati. 

 
Dengan terpenuhinya persyaratan safety diatas maka 

diharapkan keselamatan operator dan alat akan terjaga. 

Selanjutnya persiapan pengoperasian alat dapat dilakukan, 

yaitu: 

a) Hidupkan mesin sesuai prosedur secara benar 

b) Lakukan pemanasan pada alat 

c) Atur swing lock switch (1) ke posisi ON (diaktifkan) dan 

pastikan lampu monitor switch lock menyala. 
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Gambar 57. Posisi dan Monitor Swing Lock 

 
d) Putar fuel control dial (3) untuk posisi kecepatan penuh untuk 

meningkatkan kecepatan mesin 

 

 

 

 

 

 
Gambar 58. Posisi Fuel Control MAX 

 
2) Menggerakan Alat Maju : 

a) Atur safety lock lever (4) ke posisi FREE, bengkokan alat 

kerja, dan naikan 40-50 cm dari permukaan tanah 

  

 

 

 

 

 

Gambar 59. Safety Lock Posisi Free Dan Tinggi Alat Kerja Dari 
Permukaan Tanah 

 
b) Operasikan travel lever (5) ke kiri dan kanan atau travel 

pedal ke kanan dan kiri (6) sebagai berikut : 



 65 

(1) Saat sprocket ada di bagian belakang alat 

Tekan lever (5) maju perlahan atau tekan bagian ujung 

pedal travel (6) perlahan untuk menggerakan alat maju. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 60. Penekanan Lever dan Posisi Sprocket 

 
(2) Saat sprocket ada di bagian depan alat 

(a) Tekan lever (5) ke belakang perlahan atau tekan 

bagian ujung bawah pedal travel (6) perlahan untuk 

menggerakan alat maju. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 61. Penarikan Lever dan Posisi Sprocket 

 
(b) Untuk alat yang dilengkapi alarm travel, periksa 

apakah alarm berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi 

maka laporkan pada dealer agar dilakukan perbaikan 

(c)  Pada suhu dingin, jika kecepatan travel tidak normal, 

lakukan pemanasan secara menyeluruh. Dan jika 

undercarriage tersumbat oleh lumpur dan kecepatan 

travel tidak normal maka bersihkan tanah dan lumpur 

pada undercarriage. 
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3) Menggerakan Alat Ke Belakang  

a) Atur safety lock lever (4) ke posisi FREE, bengkokan alat 

kerja, dan naikan 40-50 cm dari permukaan tanah 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 62. Safety Lock Posisi Free Dan Tinggi Alat Kerja  

Dari Permukaan Tanah 

 
b) Operasikan travel lever (5) ke kiri dan kanan atau travel 

pedal ke kanan dan kiri (6) sebagai berikut : 

(1) Saat sprocket ada di bagian belakang alat 

Tekan lever (5) ke belakang perlahan atau tekan bagian 

ujung bawah pedal travel (6) perlahan untuk 

menggerakkan alat mundur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63. Penarikan Lever dan Posisi Sprocket 

 
(2) Saat sprocket ada di bagian depan alat 

(a) Tekan lever (5) maju perlahan atau tekan bagian ujung 

pedal travel (6) perlahan untuk menggerakkan alat 

mundur. 
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Gambar 64. Penekanan Lever dan Posisi Sprocket 

 
(b) Untuk alat yang dilengkapi alarm travel, periksa apakah 

alarm berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi maka 

laporkan pada dealer agar segera dilakukan perbaikan 

(c) Pada suhu dingin, jika kecepatan travel tidak normal, 

lakukan pemanasan secara menyeluruh. Dan jika 

undercarriage tersumbat oleh lumpur dan kecepatan 

travel tidak normal maka bersihkan tanah dan lumpur 

pada undercarriage. 

 
4) Menghentikan Alat 

a) Posisikan travel lever (1) kiri dan kanan keposisi netral, 

kemudian matikan alat 

 

 

 

 

 
 

Gambar 65. Posisi Lever Netral 

 
b) Hindari menghentikan alat secara tiba-tiba. 

 
5) Menyetir Alat 

Sebelum mengoperasikan travel lever, periksa posisi sprocket. 

Jika sprocket di depan, pengoperasian travel lever dibalik. 
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Gunakan lever untuk merubah arah, sedapat mungkin hindari 

perubahan arah yang tiba-tiba. Khususnya, counter rotation 

(spin-turn). Hentikan dulu sebelum berputar. 

a) Menyetir alat saat berhenti (misal belok ke kiri) 

(1) Tekan maju travel lever kanan untuk belok kiri saat 

berjalan maju, dan tarik ke belakang untuk belok kiri saat 

traveling berbelok. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 66. Gerakan Lever Dan Pergerakan Alat 

 
(2) Untuk belok kanan, jalankan travel lever kiri dengan 

kondisi yang sama. 

 
b) Mengubah arah Alat 

(1) Saat belok kiri : Jika travel lever kiri kembali ke posisi 

netral, alat akan belok kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67. Gerakan Lever Dan Pergerakan Alat 
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(2) Saat belok kanan : jika travel lever kanan kembali ke 

posisi netral, alat akan belok kanan. 

 

c) Counter Rotation (Spin-Turn) 

(1) Saat menggunakan counter rotation (spin-turn) ke kiri, 

tarik travel lever kiri ke belakang dan tekan travel lever 

kanan ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 68. Gerakan Lever Dan Pergerakan Alat 

 
(2) Saat menggunakan counter rotation (spin-turn) ke kanan, 

tarik travel lever kiri ke depan dan tekan travel lever 

kanan ke belakang. 

 
d) Mengoperasikan Swing 

(1) Sebelum start pengoperasian swing, putar swing lock 

switch (1) ke OFF dan pastikan monitor swing lock (2) 

tidak menyala. 

(2) Operasikan control lever alat kerja kiri (3) untuk 

menjalankan swing. Pada posisi N dipakai spring brake 
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Gambar 69. Swing Control Lever 

 
(3) Saat swing tidak dipakai, putar swing lock switch (1) ke 

posisi ON. Pastikan Monitor swing lock(2) menyala.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 70. Swing Lock Switch 

 
e) Mengoperasikan Alat Pada Kemiringan 

(1) Jangan membelok atau berjalan diatas permukaan yang 

miring. Selalu capai permukaan datar terlebih dahulu 

untuk berbelok 

 

 

 

                

 

 

Gambar 71. Cara Membelok Saat Menanjak 

 
(2) Hindari merubah atau mengoperasikan alat kerja saat 

alat dioperasikan di kemiringan yang dapat 
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menyebabkan alat kehilangan keseimbangan dan terbalik. 

Sangat berbahaya sekali melakukan swing pada 

kemiringan saat bucket terisi penuh. Jika harus dilakukan, 

buatlah gundukan sehingga alat tetap beroperasi pada 

posisi horizontal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 72. Cara Mengoperasikan Swing Pada Permukaan Miring 

 
(3) Saat menuruni lereng curam, gunakan travel lever dan 

fuel lever control untuk menjaga kecepatan travel rendah. 

Saat traveling menuruni lereng yang curam, melebihi 15°, 

atur kerja ke postur seperti yang digambarkan di 

samping kanan dan turunkan kecepatan travel.    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 73. Posisi Alat Saat Menuruni Lereng 

 

(4) Saat menanjak lereng yang curam dengan kemiringan 

15°, atur alat kerja ke postur seperti gambar di kanan.  
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Gambar 74. Posisi Alat Saat Menanjak Lereng 

 
(5) Saat menanjak lereng yang curam untuk memastikan 

keseimbangan, maka rentangkan alat kerja dan 

pertahankan dengan menaikkan alat kerja 20-30 cm dari 

permukaan tanah dan travel dengan kecepatan rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 74. Posisi Alat Saat Menanjak Lereng Curam 

 
f) Memarkir Alat  

(1) Letakkan travel lever kiri dan kanan (1) ke posisi netral. 

Alat akan stop. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 75. Posisi Lever Saat Parkir 
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(2) Turunkan kecepatan mesin ke low idling, dengan fuel 

control dial. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 76. Posisi Fuel Control Low Idling 

 
(3) Turunkan bucket secara horizontal, sampai bagian 

bawah menyentuh tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 77. Posisi Alat Saat Parkir Pada Permukaan Rata 

 
(4) Parkir pada posisi permukaan tanah yang miring dapat 

diatur seperti gambar di samping. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 78. Posisi Alat Saat Parkir Pada Permukaan Miring 
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(5) Atur safety lock lever (3) ke posisi lock.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 79. Penguncian Safety Lock 

 
Pada tempat parkir yang memilki temperatur yang dingin, 

prosedur pemarkiran juga perlu diperhatikan diantaranya: 

(a) Bahan bakar dan pelumas, pada saat memarkir atau 

menyimpan unit dalam jangka waktu tertentu sebelum 

dipergunakan maka bahan bakar yang digunakan 

sebaiknya diganti dengan bahan bakar yang cocok untuk 

temperatur dingin. Begitu juga dengan minyak pelumas, 

sebaiknya menggunakan minyak pelumas dengan 

viscositas yang rendah sehingga akan mendukung untuk 

memudahkan dalm starter awal. Untuk air pendingin 

sebaiknya digunakan bahan anti beku agar air tidak 

membeku pada saat diparkir atau disimpan.  

(b) Untuk kebutuhan accu  juga perlu diperhatikan agar 

tegangan suplai dari bateray tidak drop, karena jika suhu 

turun maka kapasitas baterai juga akan turun.  

(c) Sebelum pemarkiran dilakukan, lumpur dan air pada body 

sebaiknya dibersihkan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan seal yang disebabkan oleh lumpur tadi. 

(d) Mesin unit sebaiknya diparkir ditempat yang keras atau 

lantai semen, jika tidak memungkinkan parkir di atas 
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kayu. Ini tujuannya agar dalam waktu tertentu kekuatan 

landasan tempat parkir unit alat berat ini masih bisa 

menahan beban dari engine/unit ini. Sehingga 

keselamatan kerja dan alat akan terjamin. 

(e) Ketika temperatur naik atau sudah tidak dingin lagi maka 

bahan bakar, minyak pelumas, dan air pendingin diganti 

dengan kebutuhan mesin pada suhu normal. 

 
Setelah melakukan pemarkiran, lakukanlah selalu 

pemeriksaan dan penguncian pada alat-alat yang ada. 

Pemeriksaan yang dilakukan adalah gauge suhu air, monitor 

tekanan oli mesin dan gauge bahan bakar. Setelah itu 

lakukanlah penguncian pada tempat tempat berikut ini : 

(a) Pintu kabin operator (jendela harus selalu ditutup) 

(b) Filler port tangki bahan bakar 

(c) Engine hood 

(d) Cover box baterai 

(e) Pintu bagian kiri alat 

(f) Pintu bagian kanan alat 

(g) Filler port tangki hidrolik. 

 
c. Rangkuman kegiatan belajar 5 

Pengopersian dan pemarkiran unit alat berat memerlukan 

suatu keahlian tersendiri, teknik-teknik untuk mengopersikannya 

ini perlu memperhatikan keselamatan dari operator, unit/engine, 

dan pekerja disekitarnya. Bila akan  menjalakan  unit/engine alat-

alat berat harus mengikuti langkah-langkah yang mengutamakan 

keselamatan, misalnya pada saat mulai mengopersikannya 

pastikan area sekitarnya aman dan bunyikan klakson atau bel 

sebelum menjalankan alat berat. 
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Pengereman secara mendadak atau tiba-tiba tidak 

diperbolehkan pada alat berat sebab akan mengakibatkan 

kerusakan awal atau dini pada rem. Pemarkiran ini dapat dihitung 

sebagai penyimpanan, penyimpanan untuk waktu yang relatif 

lama ini juga memerlukan suatu teknik penyimpanan yang aman 

dan harus mempertimbangkan berbagai faktor baik dari 

mesin/unit itu sendiri maupun faktor lingkungan. Pemarkiran pada 

temperatur yang dingin memerlukan persyaratan yang sangat 

rumit antara lain pelumas, bahan bakar, dan air pendingin harus 

mampu menyesuaikan dengan temperatur. 

 

d. Tugas kegiatan belajar 5 

Jelaskan mengapa penyimpanan atau pemarkiran pada 

tempratur dingin berbeda dengan penyimpanan atau pemarkiran 

pada temperatur normal. 

 

e. Test Formatif kegiatan belajar 5 

1) Jelaskan teknik pengoperasian unit/ mesin saat maju, mundur 

dan belok ! 

2) Jelaskan teknik pemarkiran yang benar pada kondisi 

temperatur normal ! 

3) Jelaskan teknik pemarkiran yang benar pada kondisi 

temperatur dingin ! 

 



 77 

f. Kunci Jawaban Formatif kegiatan belajar 5 

1) Prosedur pengoperasian unit/mesin saat maju, mundur dan 

belok, langkah paling utama adalah meyakinkan keadaan 

sekitar tempat mengoperasikan alat aman dari pekerja lain 

guna menjamin terwujudnya keselamatan kerja. Adapun 

langkah-langkah pengoperasiannya adalah sebagai berikut 

(cara pengoperasian Hydraulic Excavator)) : 

a) Menggerakan Alat Maju : 

(1) Atur safety lock lever  ke posisi FREE, bengkokan alat 

kerja, dan naikan 40-50 cm dari permukaan tanah 

(2) Operasikan travel lever  ke kiri dan kanan atau travel 

pedal ke kanan dan kiri sebagai berikut 

(a) Saat sprocket ada di bagian belakang alat 

Tekan lever  maju perlahan atau tekan bagian ujung 

pedal travel  perlahan untuk menggerakan alat maju. 

(b) Saat sprocket ada di bagian depan alat 

? Tekan lever  ke belakang perlahan atau tekan bagian 

ujung bawah pedal travel perlahan untuk 

menggerakan alat maju. 

? Untuk alat yang dilengkapi alarm travel, periksa 

apakah alarm berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi 

maka laporkan pada dealer agar segera dilakukan 

perbaikan. 

? Pada suhu dingin, jika kecepatan travel tidak normal, 

lakukan pemanasan secara menyeluruh. Dan jika 

undercarriage tersumbat oleh lumpur dan kecepatan 

travel tidak normal maka bersihkan tanah dan lumpur 

pada undercarriage. 
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b) Menggerakan Alat Ke Belakang  

(1) Atur safety lock lever ke posisi FREE, bengkokan alat 

kerja, dan naikan 40-50 cm dari permukaan tanah. 

(2) Operasikan travel lever  ke kiri dan kanan atau travel 

pedal ke kanan dan kiri sebagai berikut 

(a)  Saat sprocket ada di bagian belakang alat 

Tekan lever ke belakang perlahan atau tekan bagian 

ujung bawah pedal travel perlahan untuk 

menggerakan alat mundur. 

(b) Saat sprocket ada di bagian depan alat 

? Tekan lever  maju perlahan atau tekan bagian ujung 

pedal travel  perlahan untuk menggerakan alat 

mundur. 

? Untuk alat yang dilengkapi alarm travel, periksa 

apakah alarm berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi 

maka laporkan pada dealer agar segera dilakukan 

perbaikan  

? Pada suhu dingin, jika kecepatan travel tidak normal, 

lakukan pemanasan secara menyeluruh. Dan jika 

undercarriage tersumbat oleh lumpur dan kecepatan 

travel tidak normal maka bersihkan tanah dan lumpur 

pada undercarriage. 

 

c) Menyetir Alat  

Sebelum mengoperasikan travel lever, periksa posisi 

sprocket. Jika sprocket di depan, pengoperasian travel lever 

dibalik. Gunakan lever untuk merubah arah, sedapat mungkin 

hindari perubahan arah yang tiba-tiba. Khususnya, counter 

rotation (spin-turn). Hentikan dulu sebelum berputar. 
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(1) Menyetir alat saat berhenti (misal belok ke kiri) 

(a) Tekan maju travel lever kanan untuk belok kiri saat 

berjalan maju, dan tarik kebelakang untuk belok kiri 

saat traveling berbelok. 

(b) Untuk belok kanan, jalankan travel lever kiri dengan 

kondisi yang sama. 

(2) Mengubah arah Alat 

(a) Saat belok kiri : Jika travel lever kiri kembali ke posisi 

netral, alat akan belok kiri 

(b) Saat belok kanan : jika travel lever kanan kembali ke 

posisi netral, alat akan belok kanan. 

(3) Cuonter Rotation (Spin-Turn) 

(a) Saat menggunakan counter rotatiaon (spin-turn) ke 

kiri, tarik travel lever kiri ke belakang dan tekan travel 

lever kanan ke depan. 

(b) Saat menggunakan counter rotatiaon (spin-turn) ke 

kanan, tarik travel lever kiri ke depan dan tekan 

travel lever kanan ke belakang. 
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g. Lembar kerja kegiatan belajar 5 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit kendaraan alat berat 

b) Tool box set 

c) Pelumas  

d) Grease/vet 

e) Lap / majun 

2) Keselamatan kerja 

a) Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

b) Pehatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh instruktur 

c) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis pada job sheet 

3) Langkah kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif dan 

efisien! 

b) Lakukan prosedur Pengoperasian dan Pemarkiran Unit/ 

Machine sesuai prosedur yang terdapat pada modul. 

c) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas! 

d) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan! 

 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 5. 

 

 

 

 



 81 

BAB III 
EVALUASI 

 
 
A. Evaluasi  

1. Uji Kompetensi Pengetahuan 

Jawablah pertanyaan dibawah ini  

a. Jelaskan tujuan diadakannya perawatan keliling sebelum engine 

distart ! 

b. Sebutkan prosedur perawatan keliling sebelum engine distart! 

c. Mengapa pemeriksaan engine saat hidup perlu dilakukan dan apa 

manfaatnya ? 

d. Sebutkan prosedur pemeriksaan sebelum menstart engine ! 

e. Jelaskan langkah-langkah menghidupkan unit alat berat (engine) 

pada saat temperatur normal ! 

f. Jelaskan perbedaan prosedur dalam menghidupkan unit/ machine 

pada saat temperatur normal dengan saat temperatur dingin ! 

g. Sebutkan keselamatan kerja yang harus diperhatikan sebelum 

menjalankan alat berat (hydraulic excavator) ! 

h. Jelaskan cara pengoperasian travel lever untuk gerakan maju pada 

hydraulic excavator ! 

i.  Jelaskan cara pengoperasian Counter Rotation (Spin-Turn)! 

j.  Sebutkan prosedur pengoperasian hydraulic excavator pada 

permukaan miring ! 

k. Jelaskan prosedur pengoperasian swing pada Hydraulic excavator ! 

l.  Jelaskan cara menghentikan alat berat (hydraulic excavator)! 

m. Mengapa pengereman secara mendadak tidak diperbolehkan  

secara mendadak dalam pengoperasian alat berat ! 

n. Jelaskan prosedur mematikan mesin pada alat berat ! 

o. Jelaskan prosedur pemarkiran unit/machine dengan benar dan 

aman ! 



 82 

 

2 Uji Kompetensi Sikap dan Keterampilan 

Demonstrasikan dihadapan guru/ instruktur kompetensi saudara  

dalam waktu yang telah ditentukan 

 

No Sub Kompetensi Waktu 

1 
Mempraktekkan teknik perawatan dan pemeriksaan 

keliling sebelum engine start 
25 menit 

2 Melakukan pemeriksaan engine setelah dihidupkan 20 menit 

3 Melakukan pemeriksaan sambil engine dioperasikan 25 menit 

4 

Mempraktekkan teknik menghidupkan dan 

mematikan engine sesuai  dengan SOP (Standard 

Operation Procedure) 

20 menit 

5 Mengoperasikan dan memarkir unit/machine 30 menit 

Total Time 120 menit 
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B. Kunci Jawaban 

1 Perawatan keliling pada alat berat bertujuan untuk Keselamatan 

operator dan memelihara kemampuan mesin. Dalam hal ini 

perawatan keliling yang dilakukan adalah saat sebelum engine start. 

2.  Prosedur perawatan keliling pada alat berat adalah : 

a. Pemeriksaan dari kerusakan, keausan, ruang main di peralatan 

kerja, silinder, sambungan dan slang (hose). Pastikan bahwa tidak 

kerusakan, keausan dan kebocoran pada silinder (arm cylinder, 

boom cylinder, silinder sudu pengeruk) serta pada sambungan-

sambungan. 

b. Pemeriksaan tinggi permukaan air pendingin apakah diantara 

tanda FULL dan LOW pada tangki cadangan radiator.  

c. Pemeriksaan berat jenis, jumlah elektrolit dan pembesihan  Baterai 

d. Pemeriksaan dan pembersihan air cleaner 

e. Pemeriksaan engine oil 

f. Pemeriksaan bahan bakar 

g. Pemeriksaan Brake Oil Tank 

h. Pemeriksaan terhadap water sparator 

i. Pemeriksaan terhadap Parking Brake. 

j. Pemeriksaan terhadap foot brake 

k. Pemeriksaan terhadap fan belt dan cooling fan. 

l. Pembersihan cermin pandangan belakang, periksa terhadap 

kerusakan. 

m. Pemeriksaan sabuk pengaman dan klem pemasangannya.  
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3. Karena pada pemeriksaan keliling trouble-trouble yang terjadi pada 

engine saat hidup tidak dapat di deteksi, trouble yang terjadi saat 

mesin sedang hidup, misalnya suara yang tidak normal yang 

disebabkan oleh adanya benda yang bergetar atau benturan 

komponen-komponen yang longgar, exhaust gas colour (warna gas 

buang) yang jelek, kebocoran oli yang disebabkan rusak atau 

longgarnya saluran oli atau rusaknya seal-seal. Oleh karena itu 

pemeriksaaan saat engine hidup sangat bermanfaat, terutama untuk 

menjaga keamanan alat dan operator saat beroperasi. 

4.  Prosedur pemeriksaan sebelum menstart engine adalah : 

a. Periksa tuas kunci pengaman, harus pada posisi tekunci atau 

posisi lock.  

b. Periksa posisi masing-masing tuas. Menyetel tuas kontol pada 

posisi netral dan pada saat menstarter jangan sampai menyentuh 

tombol-tombol pada instrument panel.  

c. Masukkan kunci kontak ke saklar starter 2 (starting switch)  

d. Setelah kunci kontak ON maka klakson akan berbunyi selama 

sekitar 1 detik, dan monitor serta penunjuk pengukuran berikut 

akan menyala selama 3 detik. 

1) Monitor level oil engine 

2) Monitor level pengisian 

3) Monitor level bahan bakar 

4) Monitor tempratur air engine 

5) Penunjuk bahan bakar 

6) Monitor pemanas awal (pre-heating) engine 

7) Pembersih udara tersumbat 

8) Lampu kunci pemutaran (swing) 
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9) Monitor temperatur oli hidrolik. 

10) Monitor pengontrol penggantian oli mesin 

setelah 3 detik pengukuran berikut akan tetap menyala dan 

monitor lain akan padam. 

11) Penunjuk tempratur air engine 

12) Penunjuk Pengukuran bahan bakar 

13) Monitor level pengisian 

14) Monitor tekanan oli mesin. 

5. Langkah-langkah menghidupkan unit alat berat (engine) pada saat 

temperatur normal adalah : 

a. Periksa safety lock lever 1 pada posisi lock. Jika safety lock lever 

pada posisi free, mesin tidak menyala. 

b. Tarik fuel control lever pada posisi Low Idling (MIN). 

c. Masukkan kunci kontak kedalam starting switch dan putar kunci 

tersebut pada posisi start, sampai engine hidup. Pada saat starter 

ini jangan menghidupkan starter motor terus menerus lebih dari 

20 detik. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada motor 

starter dan baterai menjadi drop tegangannya.  

d. Saat engine hidup, biarkan kunci dalam starting switch. Kunci 

akan kembali pada posisi ON secara otomatis. 

e. Meskipun setelah mesin distart, jangan menyentuh lever kontrol 

alat kerja dan travel  pedal, sementara lampu monitor engine 

hydraulic pressure masih tetap menyala.  

6. Perbedaan prosedur menstart pada suhu normal dengan suhu dingin 

adalah perlunya pre heating pada proses starting saat suhu dingin 

untuk memanaskan udara, karena untuk membakar bahan bakar 

yang diinjeksikan kedalam silinder membutuhkan suhu udara yang 

sangat tinggi, suhu yang tinggi ini didapat dengan mengkompresikan 
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udara yang masuk tadi. Jika suhu awal udara yang dikompresikan 

tinggi maka panas atau suhu udara hasil kompresi akan tinggi juga 

dan sebaliknya. 

7. keselamatan kerja yang harus diperhatikan sebelum menjalankan 

alat berat adalah : 

a. Sebelum mengoperasikan steering lever, periksa arah track frame. 

Jika sprocket di depan, maka pengoperasian akan terbalik. 

b. Saat menggerakan alat, keadaan sekitar harus aman, bunyikan 

klakson sebelum mesin dinyalakan. 

c. Jangan biarkan orang lain berada di sekitar alat 

d. Bersihkan semua rintangan yang menghalangi alur travel alat. 

e. Hati-hati saat travel terbalik karena bagian belakang travel tidak 

terlihat. 

f. Untuk alat yang dilengkapi alarm travel (jika ada), periksa apakah 

peringatan pada alat kerja bekerja baik. 

g. Jika lever dipindahkan kedalam area pengurangan kecepatan 

(deceleration), maka kecepatan mesin akan naik tiba-tiba. 

Opersikan lever secara hati-hati. 

8. Pengoperasian gerakan maju ada dua jenis yaitu : 

a. Saat sprocket ada di bagian belakang alat 

Pengoperasiannya, Tekan lever maju perlahan atau tekan bagian 

ujung pedal travel  perlahan untuk menggerakan alat maju. 

b. Saat sprocket ada di bagian depan alat 

Pengoperasiannya, Tekan lever ke belakang perlahan atau tekan 

bagian ujung bawah pedal travel  perlahan untuk menggerakan 

alat maju. 
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9. Cara pengoperasian Cuonter Rotation (Spin-Turn) adalah : 

a. Saat menggunakan counter rotatiaon (spin-turn) ke kiri, tarik 

travel lever kiri ke belakang dan tekan travel lever kanan ke depan. 

b. Saat menggunakan counter rotatiaon (spin-turn) ke kanan, tarik 

travel lever kiri ke depan dan tekan travel lever kanan ke belakang.  

10. Prosedur pengoperasian hydraulic excavator pada permukaan miring 

adalah sebagai berikut : 

a. Jangan membelok atau berjalan diatas permukaan yang miring. 

Selalu capai permukaan datar terlebih dahulu untuk berbelok 

b. Hindari merubah atau mengoperasikan alat kerja saat alat 

dioperasikan di kemiringan yang dapat menyebabkan alat 

kehilangan keseimbangan dan terbalik. Sangat berbahaya sekali 

melakukan swing pada kemiringan saat bucket terisi penuh. Jika 

harus dilakukan, gundukan sehingga alat tetap beroperasi pad 

posisi horizontal. 

c. Saat menuruni lereng curam, gunakan travel lever dan fuel lever 

control untuk menjaga kecepatan travel rendah. Saat traveling 

menuruni lereng yang curam, melebihi 15°, atur ketinggian alat 

kerja 20-30 cm dari permukaan tanah dan turunkan kecepatan 

travel.    

d. Saat menanjak lereng yang curam dengan kemiringan 15°, atur 

ketinggian alat kerja 20-30 cm dari permukaan tanah dan 

turunkan kecepatan travel.   .  

e. Saat menanjak lereng yang curam untuk memastikan 

keseimbangan, maka rentangkan alat kerja dan pertahankan 

dengan menaikkan alat kerja 20-30 cm dari permukaan tanah dan 

travel dengan kecepatan rendah. 
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11. Prosedur pengoperasian swing pada Hydraulic excavator adalah : 

a. Sebelum start pengoperasian swing, putar swing lock switch ke 

OFF dan periksa monitor swing lock  sudah mati. 

b. Operasikan control lever alat kerja kiri untuk menjalankan swing. 

Pada posisi N dipakai spring brake. 

c. Saat swing tidak dipakai, putar swing lock switch (1) ke posisi ON. 

Periksa Monitor swing lock(2) menyala.  

12. Cara menghentikan alat berat (hydraulic excavator) adalah : 

a. Posisikan travel lever  kiri dan kanan keposisi netral, kemudian 

matikan alat 

b. Hindari menghentikan alat secara tiba-tiba. 

13. Pengereman secara mendadak tidak diperbolehkan  secara 

mendadak dalam pengoperasian alat berat dikarenakan dapat 

menimbulkan kerusakan dini pada rem alat berat, ini disebabkan 

karena selain menahan kecepatan alat berat, rem ini juga menahan 

berat alat berat yang bebannya sangat besar. 

14. Prosedur mematikan mesin pada alat berat adalah : 

a. taruh lever control fuel pada posisi idling rendah selama kira-

kira 5 menit agar menjadi dingin secara perlahan-lahan. 

b. Putar kunci kontak pada starting switch ke posisi OFF dan 

matikan mesin.                 

c. Pindahkan kunci dari starting switch tersebut. 

15. Prosedur pemarkiran unit/mesin dengan benar dan aman adalah 

sebagai berikut : 

a. Letakkan travel lever kiri dan kanan ke posisi netral. Alat akan 

stop. 

b.  Turunkan kecepatan mesin ke low idling, dengan fuel control dial. 
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c. Turunkan bucket secara horizontal, sampai bagian bawah 

menyentuh tanah. 

d. Parkir pada posisi permukaan tanah yang miring dapat diatur 

seperti gambar di samping. 

e. Atur safety lock lever ke posisi lock.  
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C. Kriteria Kelulusan  

Aspek 
Skor 

(0-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Sikap  2  

Pengetahuan  4  

Ketrampilan  4  

Nilai Akhir  

Syarat kelulusan 
nilai minimal 70 
dengan skor setiap 
aspek minimal 7 

 
Kriteria Kelulusan : 

70 s.d. 79 :  memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89 :  memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 :  di atas minimal tanpa bimbingan 

 

1. Kisi-Kisi Penilaian Sikap 

Komponen yang dinilai 
Skor  

(0-10) 
Bobot Nilai 

Kelengkapan pakaian kerja  0,25  

Penataan alat dan kelengkapan yang 
memperhatikan pekerja dan alat 

 
0,25 

 

Tidak ada perawatan yang tidak dilakukan   0,25  

Penerapan safety yang tepat  0,25  

Nilai akhir  

 

2. Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan 

Komponen yang dinilai 
Skor  

(0-10) 
Bobot Nilai 

Ketepatan Alat   0,1  

Ketepatan Prosedur Kerja   0,3  

Ketepatan Hasil Kerja   0,4  

Ketepatan waktu  0,2  

Nilai akhir  
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PENUTUP 

 

Siswa yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan kemodul berikutnya. Dan sebaliknya, jika dinyatakan tidak 

lulus, maka siswa tersebut harus mengulang modul ini dan tidak 

diperkenankan untuk mengambil modul berikutnya. 
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