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ABSTRAK 
 

Sistem kelistrikan di NGL disuplai oleh 3 unit pembangkit masing masing 
berkapasitas 2500 kW, dimana 2 unit selalu running paralel, apabila terjadi black out 
maka tersedia 2 genset diesel berkapasitas masing masing 500 kW yang digunakan 
untuk kondisi emergensi.  

Pada tanggal 10 Agustus 2016 terjadi breakdown di turbine generator GGT-1C, 
indikasi yang muncul adalah terjadi ganguan differensial pada saat turbin generator 
dilakukan test running. Terjadi ledakan akibat adanya short di belitan stator phasa T, 
dan menyebabkan generator mengalami burn out.  

Akibat dari Generator GGT-1C yang mengalami short circuit di belitan stator, 
mengakibatkan generator tidak bisa beroperasi, sehingga di NGL tidak ada back up 
turbin generator. Dengan pola operasi pembangkit 2 unit running paralel, dan 
digunakan untuk mensuplai kelistrikan di NGL dan Bravo yang disalurkan melalui 
kabel laut ke BCS dan B2C, maka jika salah satu turbin generator yang running 
mengalami gangguan, akan menyebabkan suplai listrik berkurang karena hanya ada 1 
unit turbin generator yang running, sehingga untuk proses produksi minyak di Bravo 
diperlukan running genset tambahan, yang akan menyebabkan biaya operasional 
menjadi mahal. 

Adapun solusi yang dilakukan untuk perbaikan belitan stator generator adalah 
dengan melakukan repair di lapangan, hal ini di lakukan karena tidak berfungsinya 
Tower Crane di NGL-A karena sudah tua sehingga tidak dapat dioperasikan lagi. 
Dengan adanya Repair di lapangan (Insitu) maka memerlukan pertimbangan tehnis 
kondisi area di lapangan, yang termasuk kategori hazardous area. Hal yang paling 
penting dalam repair winding ini adalah proses penyambungan antara core, dimana 
hal ini merupakan titik kritis menyangkut kehandalan stator pada saat dialiri arus 
listrik yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka diputuskan untuk melakukan 
tehnik Clamp Soldering, dimana metode ini adalah baru untuk repair generator guna 
menghindari penggunaan metode konvensional yaitu metode Brazing, yang 
menggunakan suhu tinggi dan menimbulkan spark saat proses pengerjaannya. 

Dalam proses pekerjaan In-situ Repair dengan menggunakan tehnik Clamp 
Soldering dilaksanakan di titik sambungan antar core belitan stator generator. Dan 
hasil dari pekerjaan In-situ Repair, hingga saat ini generator yang telah diperbaiki 
sudah running selama 5000 jam, tanpa masalah. Dengan selesainya pekerjaan ini 
maka reability generator bisa naik di atas 98%, demkian juga availability naik di atas 
98% yang merupakan patokan kehandalan generator. 
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ABSTRACT 
 

The electricity system in NGL is supplied by 3 generating units each with a 
capacity of 2500 kW, where 2 units are always running parallel, if there is a black out 
there are 2 diesel generators with a capacity of 500 kW each which is used for 
emergency conditions. 

On August 10, 2016 there was a breakdown in the GGT-1C turbine generator, an 
indication that arises is that there is a differential fault when the turbine generator is 
tested. An explosion occurred due to a short in the phase T stator winding, and caused 
the generator to burn out. 

As a result of the GGT-1C generator which experiences a short circuit in the 
stator winding, the generator cannot operate, so there is no back up of the generator 
turbine at NGL. With the two operations running parallel generator generation 
patterns, and used to supply electricity in NGL and Bravo which are channeled via 
sea cables to BCS and B2C, then if one turbine generator running runs into 
disruption, it will reduce electricity supply because there is only 1 turbine unit 
generator running, so that for the oil production process in Bravo additional running 
gensets are needed, which will cause operational costs to be expensive. 

The solution for repairing the stator generator winding is to do a repair in the 
field, this is done because of the non-functioning of the Tower Crane in NGL-A 
because it is old so it cannot be operated anymore. With the Repair in the field 
(Insitu), it requires technical consideration of the condition of the area in the field, 
which is included in the hazardous area category. The most important thing in repair 
winding is the connection process between cores, where this is a critical point 
regarding the reliability of the stator when it is supplied with high electric current. 
Based on this, it was decided to carry out the Clamp Soldering technique, where this 
method is new for generator repair to avoid the use of conventional methods, namely 
the Brazing method, which uses high temperatures and gives rise to spark during the 
process. 

In the process of In-situ Repair work using the Clamp Soldering technique is 
carried out at the connection point between the stator generator winding cores. And 
as a result of In-situ Repair's work, until now the repaired generator has been running 
for 5000 hours, without problems. With the completion of this work, the reability of 
the generator can rise above 98%, so availability also rises above 98% which is a 
benchmark for generator reliability. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Sistem kelistrikan di NGL disuplai oleh 3 

unit pembangkit masing masing berkapasitas 
2500 kW, dimana 2 unit selalu running paralel, 
apabila terjadi black out maka tersedia 2 genset 
diesel berkapasitas masing masing 500 kW yang 
digunakan untuk kondisi emergensi.  

Pada tanggal 10 agustus 2016 terjadi 
breakdown di turbine generator GGT-1C, 
indikasi yang muncul adalah terjadi ganguan 
differensial pada saat turbin generator dilakukan 
test running. Terjadi ledakan akibat adanya short 

di belitan stator phasa T, dan menyebabkan 
generator mengalami burn out.  

Akibat dari Generator GGT-1C yang 
mengalami short circuit di belitan stator, 
mengakibatkan generator tidak bisa beroperasi, 
sehingga di NGL tidak ada back up turbin 
generator. Dengan pola operasi pembangkit 2 
unit running paralel, dan digunakan untuk 
mensuplai kelistrikan di NGL dan Bravo yang 
disalurkan melalui kabel laut ke BCS dan B2C, 
maka jika salah satu turbin generator yang 
running mengalami gangguan, akan 
menyebabkan suplai listrik berkurang karena 
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hanya ada 1 unit turbin generator yang running, 
sehingga untuk proses produksi minyak di Bravo 
diperlukan running genset tambahan, yang akan 
menyebabkan biaya operasional menjadi mahal. 

 
 
 
 
A. Identifikasi/Analisa Masalah 
 
Sistem kelistrikan di NGL disuplai oleh 3 unit 
pembangkit masing masing berkapasitas 2500 
kW, dimana 2 unit selalu running paralel, apabila 
terjadi black out maka ada 2 genset diesel 
berkapasitas masing masing 500 kW yang 
digunakan sebagai untuk kondisi emergensi.  
 
Pada tanggal 10 agustus 2016 terjadi breakdown 
di turbine generator GGT-1C, indikasi yang 
muncul adalah terjadi ganguan differensial pada 
saat turbin generator dilakukan test running. 
Terjadi ledakan akibat adanya short di belitan 
stator phasa T, dan menyebabkan generator 
mengalami burn out (lampiran B.1). Untuk itu I-
PROVE GRINGO ditugaskan untuk 
memperbaikinya kerusakan pada turbin generator 
tersebut 
 
Problem kerusakan Generator disebabkan oleh 
beberapa hal dibawah ini : 
 
1. Moisture / kelembaban, dilaut di mana area 

turbine room mempunyai kelembaban tingi 
bercampur dengan uang air laut. 

2. Kontaminasi oli, oil dari bearing / turbin 
rembes dan menguap terhisap ke dalam 
generator. 

3. Kontaminasi debu ke dalam winding, sehingga 
menyebabkan kotor dan merusak isolasi 
winding. 

 
 
 
 
Sesuai dengan target KPI, bahwasanya Reability 
dan Avaliablity harus di atas 98% sehingga jika 
semakin lama generator tidak running maka 
menurunkan target KPI tahun 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sistem Kelistrikan Central Plant 
 
 
 
Sesuai dengan target KPI, bahwasanya Reability 
dan Avaliablity harus di atas 98% sehingga jika 
semakin lama generator tidak running maka 
menurunkan target KPI tahun 2017. 

 
 
 

 
 

Gambar 2. Faktor Penyebab Terjadinya Short 
Circuit pada Generator 

 
 
 
 
B. Penetapan Kompleksitas Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, I-
PROVE GRINGO menentukan judul “Aplikasi 
Clamp Soldering Untuk Perbaikan Stator 
Generator Di Area Berbahaya (Hazardous) Di 
Anjungan Lepas Pantai”. 

 

3 Turbine + 2 
Auxiliaries Genset 
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Permasalahan dari perbaikan generator ini 
dikarenakan kerusakan pada stator winding dari 
Turbine Generator mengakibatkan unit 
pembangkit tidak bisa beroperasi. Hal ini 
mengakibatkan unit pembangkit yang beroperasi 
tinggal 2 unit saja, dan tidak tersedia back-up, 
sehingga jika ada masalah dengan salah satu 
pembangkit yang beroperasi maka akan 
berpotensi menimbulkan dampak sebagai berikut: 
 
1. Suplai listrik ke bravo terganggu, hilangnya 

produksi sebanyak 1250 BOPD (asumsi setiap 
shutdown butuh 6 jam recovery dari total 
produksi 5000 BOPD yang mengakibatkan 
kerugian secara finansial sebesar Rp. 
1.268.750.000,-  per hari. 
 

2. Dampak Arco Arjuna, akan cepat penuh 
karena liquid 200.000 BFPD mengalir 
langsung.  

 
3. Dampak terhadap seluruh ONWJ kehilangan 

produksi jika Arco Arjuna penuh dan harus 
shutdown. 

 
 
 
 
 

C. Analisa Risiko (Risk Matrix Pertamina) 
 
 
Analisa masalah menggunakan risk matrix 
(sesuai TKI No: C-006/PHE020/2015-S0) 
didapatkan peringkat risiko yang tinggi dan perlu 
dicegah. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap 
Generator yang rusak maka akan terjadi hal 
dibawah ini : 
 
1. Potensi kehilangan produksi sebesar 1250 

BOPD atau Rp 1.268.750.000,- akibat Bravo 
mengalami shutdown. 
 
 

2. Jika hanya 1 unit Turbine Generator yang 
running, maka jika shutdown maka air dan 
crude oil akan langsung dialirkan ke Arco 
Ardjuna, akibatnya akan cepat penuh tidak 
dipisahkan di NGL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Analisa Risiko (Risk Matrix Pertamina) 

 
 
 
 
 

II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 
 
 
Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) 
 
Dengan metode Tulang Ikan, didapatkan 
permasalahan Generator yang rusak tidak dapat 
diganti. 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) 
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III. PENYEBAB DOMINAN 
 
 
I-Prove GRINGO menggunakan diagram Pareto 
dengan risk assessment risk matrix untuk 
menentukan penyebab dominan.  
 
Berdasarkan pareto di bawah, diketahui bahwa 
“Tidak ada alat angkat” memiliki skor terbesar 
dengan presentase pareto 68.1%. 
 
 
 

Tabel 1. Analisa Faktor Penyebab Masalah 
 

 
 
 
 

 

Tabel 2. Diagram Pareto Penyebab Dominan 

 
 

 
Gambar 5. Grafik Diagram Pareto Penyebab Dominan 

 
 
 
 

 
IV. RENCANA PERBAIKAN 

 
 

A. Analisa Solusi Alternatif 
 

Tabel 3. Solusi Alternatif Repair Generator 

 
 
 
 

 

No 

Akar 
Penyebab 
Masalah 

(Presumption) 

Hasil Uji Lapangan (Actual 
Condition) 

1 
 

Metode 
 

Pintu ruang generator terlalu kecil untuk 

mengeluarkan generator dari ruangan, 

apabila harus mengeluarkan generator 

maka dibutuhkan pembongkaran 

terhadap ruangan tersebut agar 

generator dapat dikeluarkan 

2 
 

Manusia 
 

Manusia memiliki keterbatasan dalam 

pendengaran, sehingga apabila 

bertahan dalam waktu yang lama (lebih 

dari 10 menit) di dalam ruang generator 

yang bising dan melebihi kemampuan 

telinga maka akan merusak 

pendengaran manusia. 

3 
 

Alat 
 

Alat sudah obsolete karena usia yang 

sudah cukup lama sehingga tidak dapat 

berfungsi dengan baik 

4 
 

Bahan 
 

Proses welding yang biasa dilakukan 

dalam proses penyambungan bila 

maintenance dilakukan di darat terlalu 

berbahaya bila dilakukan di platform 

karena membutuhkan temperature 

yang sangat tinggi dan akan timbul 

spark dalam proses pengerjaannya. 
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Berdasarkan tiga alternatif solusi yang ada, 
I-PROVE Gringo memilih solusi memperbaiki 
dengan “Clamp Soldering”. Solusi ini dipilih 
berdasarkan beberapa faktor. Faktor yang 
pertama dan utama adalah kemungkinan 
pengerjaan yang lebih baik apabila 
dibandingkan dengan mengganti generator baru 
atau generator dibawa ke worshop, yang 
membutuhkan barge crane untuk mengangkat 
generator. Selain itu, untuk mengganti 
generator dibutuhkan vendor untuk pengadaan 
generator baru yang akan membutuhkan proses 
lebih lama. 

Faktor yang kedua yang menjadi 
pertimbangan adalah biaya pengadaan barang, 
personil, dan instalasi. Dari segi ini Clamp 
Soldering membutuhkan biaya paling rendah 
karena prosesnya yang sederhana dan tidak 
membutuhkan banyak personil dan cukup 
dikerjakan oleh mitra kerja internal saja dalam 
pelaksanaannya. 

Kekurangan dari solusi ini adalah risiko 
kegagalan yang cenderung lebih tinggi bila 
dibanding dua solusi yang lain. Namun risiko 
kegagalan ini masih dapat ditanggulangi dengan 
dua alternatif lain. Dari faktor-faktor 
pertimbangan yang telah dipaparkan di atas 
maka dipilihlah metode Clamp Soldering 
sebagai solusi alternatif. 

 
 
 

B. Penjelasan Detail Alternatif Terpilih 
 
Dengan kondisi peralatan angkat tidak 

tersedia di site, maka penangan perbaikan 
Generator GGT-1C  dilakukan dengan 
melakukan Insitu Repair, dimana hal ini bisa 
dilakukan untuk meminimalkan waktu (di 
bandingkan menggunakan Crane Barge yang 
memerlukan waktu untuk Tender), sederhana 
dan murah. Namun demikian untuk melakukan 
repair di site terkendala tehnik penyambungan, 
umumnya menggunakan tehnik Brazing yang 
menimbulkan temperatur tinggi dan spark. 
Dengan dipilihnya tehnik Clamp Soldering 
maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 
dimana semua tehnik penyambungan dalam 
sistem kelistrikan harus menggunakan referensi 
IEC 228, dimana syarat yang harus 
diperhatikan adalah surface kontak harus di atas 
93%, dikarenakan bentuk core tembaga adalah 
persegi maka harus ada modifikasi lain agar 
surface kontak bisa tinggi. Karena itu dilakukan 

penyolderan untuk menambah surface kontak 
setelah proses clamping. 

 
Spesifikasi Clamp Soldering yang 

digunakan untuk repair belitan stator generator 
menggunakan referensi IEC 228. 

 
 

 
Gambar 6. Flow Chart Metode Clamp Soldering 

Mengacu Standar IEC 228 
 
 
 
 

Flow chart metode Clamp Soldering, 
terlihat pada Gambar 6 yang menunjukan 
langkah-langkah pekerjaan perbaikan yang 
dilakukan dalam perumusan tehnis yang 
mengadopsi pada syarat-syarat yang merujuk 
pada standar IEC 228. 
 

Pencapaian Crimp Reduction mencapai 
13% dengan metode Clamp Soldering, dimana 
mengacu pada tingkat crimp reduction antara 5 
– 15%. 

 

Gambar 7. Tingkat crimp reduction menggunakan 
metode Clamp Soldering 
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C. Penentuan Kualitas Soldering dengan 
Perhitungan Fatique Life dan Thermal 
Stress 

 

 
Gambar 8. Perhitungan Fatique Life dan Thermal 
Stress untuk menentukan umur kualitas soldering 

 
 

Adapun kualitas dari solder dianalisa 
dengan menghitung Thermal Stress dan Fatique 
Life di dapatkan bahwa umur daripada Solder 
dengan asumsi suhu berubah naik turun sesuai 
dengan perubahan beban dan temperatur ruang 
(perbedaan suhu siang dan malam), didapatkan 
sambungan masih kondisi bagus selama 41 
tahun. 

Perhitungan Fatique Life dan Thermal 
Stress, menggunakan asumsi dalam sehari 
terjadi dua kali siklus termal. 
 

Tahapan Pekerjaan repair belitan stator 
generator menggunakan metode Clamp 
Soldering. 

 

 
Gambar 9. Tahapan Pekerjaan Clamp Soldering pada 

Belitan Stator Generator 
 
 

 
Analisis kegagalan Fatigue : 
 
 Kegagalan Fatigue merupakan kegagalan 

yang terjadi akibat pembebanan berulang 
dimana pada kasus ini merupakan beban 
termal. 
 

 Kegagalan Fatigue terjadi setelah melewati 
empat tahapan berikut ini : 

• Crack Initiation 
• Crack Growth 
• Crack Propagation 
• Final Rupture  

 
 Kegagalan Fatigue harus dicegah sejak tahap 

Crack Ignition, karena pada tahap ini mulai 
muncul sambungan yang tidak merata yang 
mengakibatkan lompatan elektron di antara 
sambungan. Lompatan elektron ini 
menyebabkan munculnya spark sehingga 
temperatur sambungan akan meningkat. 
Apabila crack dibiarkan membesar maka 
lompatan electron akan semakin besar dan 
dapat mengakibatkan sambungan mengalami 
burn-out. 

 
 
 
Rekomendasi berdasarkan hasil analisis pada 
sambungan soldering : 
 
 Melakukan tindakan preventif berupa 

pengecekan berkala terhadap sambungan 
soldering winding stator. 

 Menambahkan filler soldering secara berkala 
ketika Preventive Maintenance untuk 
mengantisipasi adanya sambungan yang mulai 
tidak rata. 

 Menjaga generator yang belum pernah 
mengalami burn-out pada stator winding 
dengan cara : 

 
• Heater harus selalu menyala walau 

generator dalam keadaan offline ketika 
Preventive Maintenance, hal ini dilakukan 
untuk menghindari kondensasi pada stator. 

 
• Menjaga kebersihan winding stator dari 

debu dan rembesan oli. 
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D. Analisa Potensi Masalah 
 

Tabel 4. Analisa Potensi Masalah 

 
 
 
E. CIP Planning & Scheduling  
 

Tabel 5. CIP Planning & Scheduling 

   
 
 
   

F. Scheduling (S-Curve Project) 
 
Eksekusi perbaikan Generator GGT-1C ini 
menggunakan S-curve sebagai berikut : 
 
 
Tabel 6. Penjadwalan Eksekusi Perbaikan Generator 

menggunakan S-curve  

 

 
Catatan: 
 
Monitoring di lakukan 1 tahun sesuai standar EASA, di 
mana dilakukan untuk mengetahui kehandalan 
kualitas repair > 2 tahun. 
 
 
 
 
G. Identifikasi Potensi Value Creation (Panca 

Mutu) 
 
 
Adapun Value Creation yang didapatkan dalam 
pekerjaan Repair Generator ini adalah sebagai 
berikut : 
 
 

 
Tabel 7. Value Creation yang didapatkan dalam 

pekerjaan Repair Generator 

 
 
 
 
H. Persetujuan Perubahan 

 
Untuk melaksanakan perencanaan perbaikan, I-
PROVE Gringo melakukan mitigasi risiko 
dengan membuat  MOC Pembongkaran – 
Pemasangan dan Overhaul Generator 2500 kW 
yang disetujui oleh fungsi terkait untuk 
memastikan dampak risiko yang mungkin terjadi 
dapat diantisipasi. 
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V. PELAKSANAAN PERBAIKAN 
 
 
A. Realisasi Kegiatan 100% = rencana activity 

(Rencana vs Realisasi) 
 
 
 
Tabel 8. Realisasi kegiatan 100% = rencana aktivitas 

(Rencana vs Realisasi) 
 

 
 
 
 
 
 

B. Data-data pengendalian proses & 
pengendalian penyimpangan terhadap 
standar (S-Curve Project) 

 
 

Tabel 9. Rencana dan Realisasi S-Curve Project 

 
 
 
 
 

VI. EVALUASI HASIL 
 
 
     A. Gap Performance & Evaluation 
 
 

Tabel 10. Tabel Pareto Sebelum dan Sesudah 
Perbaikan 
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Gambar 10. Pareto Sebelum Perbaikan dan 
Setelah Perbaikan 
 
 
Hasil penerapan “Clamp Soldering” di Stator 
winding yang burn-out menyelesaikan penyebab 
dominan dan menurunkan hingga 55.3%. 
Sisanya adalah resiko ketidakhandalan terkait 
penyebab yang lain. 
 
 
 
B. Hasil Perbaikan (Sebelum – Sesudah) 
 
 

Tabel 11. Kondisi Generator Sebelum Breakdown 
dan Setelah Perbaikan 

 
 
Dari Tabel 11 di atas, terlihat sebelum 
breakdown temperatur winding generator phasa 
ABC mengalami kenaikan dari normal meskipun 
bebannya kecil (700 kW).  
Demikian pula untuk Lube pressure oli di 
bearing sisi inboard dan outboard mengalami 
kenaikan, di atas normal < 15 PSI, hal ini 
mengindikasikan terjadinya rembesan Oli karena 
tekanan tinggi, sehingga oil bocor dan terhisap ke 
generator menyebabkan Low Insulation, jika 
dalam waktu cukup lama maka akan menyebakan 
short turn to turn yang menyebabkan stator 
semakin panas. 
 

Tabel 12. Kondisi Generator sebelum diperbaiki 
tidak bisa runing 

 
 

 
Gambar 11. Grafik Daya dan Frekuensi Generator 

setelah diperbaiki 
 
 
 
Dari grafik keluaran generator sebelum dan 
sesudah perbaikan generator, terlihat bahwa saat 
sebelum di repair, generator tidak bisa 
mengeluarkan output power, karena rusak dan 
perlu diperbaiki.  
 
Setelah di perbaiki maka generator bisa 
beroperasi normal dengan beban rata rata sebesar 
800 kW karena running paralel. 
 
Hasil perbaikan ini nantinya akan diaplikasikan 
untuk generator yang tidak bisa diganti karena 
tidak tersedianya alat angkat seperti di NGL unit 
A dan D, juga di area Echo. 
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C. Dampak Hasil Improvement 
 

Tabel 13. Dampak Hasil Improvement & Value 
Creation 

 
Catatan : 

1. Nilai Real didapatkan dari penghematan sewa 
Crane Barge yang mengacu pada pekerjaan 
pengantian Generator di Echo FS tahun 2012 
dengan mengunakan Kaspadu. 

2. Nilai Potensi didapatkan dari potensi loss 
produksi pada saat Turbine Generator NGL 
mati, yang mengakibatkan Bravo shutdown.  

 
 
 
D. Testimoni Internal & Eksternal  

 
Dengan selesainya perbaikan Generator GGT-1C 
maka kehandalan sistem pembangkit sudah 
normal seperti sebelumnya, sehingga bisa 
mengurangi potensi hilangnya produksi di Bravo 
dan masuknya air ke Arco Ardjuna jika terjadi 
kegagalan pembangkit. 

Hasil dari pekerjaan Insitu Repair 
menggunakan tehnik Clamp Soldering, 
memperlihatkan generator yang telah diperbaiki 
sudah running selama 5000 jam, tanpa masalah. 
Dengan selesainya pekerjaan ini maka reability 
generator bisa naik di atas 98%, demkian juga 
availability naik di atas 98% yang merupakan 
patokan daripada kehandalan generator. 
 
 
 

VII. KESIMPULAN 
 
Salah satu solusi memperbaiki generator 

yang short circuit di belitan stator untuk  
hazardous area adalah dengan melakukan repair 
di lapangan (Insitu). Hal yang paling penting 
dalam repair winding insitu adalah proses 

penyambungan antara core, dimana 
penyambungan ini merupakan titik kritis dari 
kehandalan stator pada saat dialiri arus listrik 
yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka 
diputuskan untuk melakukan tehnik Clamp 
Soldering, dimana metode ini adalah metode baru 
untuk repair generator guna menghindari 
penggunaan metode konvensional yaitu metode 
brazing, yang menggunakan suhu tinggi dan 
menimbulkan spark saat proses pengerjaannya. 

Dalam proses pekerjaan Insitu Repair dengan 
menggunakan tehnik Clamp Soldering 
dilaksanakan di titik sambungan antar core 
belitan stator generator mengacu standar IEC 
228. Dan hasil dari pekerjaan Insitu Repair, 
hingga saat ini generator yang telah diperbaiki 
sudah running selama 5000 jam, tanpa masalah. 
Dengan selesainya pekerjaan ini maka reability 
generator bisa naik di atas 98%, demkian juga 
availability naik di atas 98% yang merupakan 
patokan daripada kehandalan generator. 
Generator bisa beroperasi dengan baik untuk 
mensuplai kebutuhan listrik di NGL. Juga terjadi 
penghematan sewa crane barge serta 
penghematan pengeluaran biaya perbaikan 
dibandingkan pengantian baru dan perbaikan di 
worshop dan meminimalkan risiko kecelakaan 
kerja serta inovasi yang dilakukan terbukti 
berhasil diaplikasikan. 
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