
Hal-Hal yang Perlu Anda Perhatikan Sebelum Menyalakan Genset 

 

 

Pada saat listrik dari PLN padam, kita biasanya terburu – buru langsung menyalakan Genset atau 

Generator Set tapi sebenarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang kurang baik. Sebelum kita 

menyalakan Genset ada baiknya kita tidak langsung menyalakannya begitu saja, tapi ada hal – hal yang 

perlu kita perhatikan dan periksa sebelum menyalakan Genset (Generator set), yaitu : 

 Periksalah Bahan Bakar Genset 

Bahan Bakar merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam Generator Set, karena tanpa 

elemen yang satu ini Genset tidak akan bisa dinyalakan. Oleh karena itu sebelum menyalakan 

Generator Set, tahap awal yang harus kita lakukan ialah memeriksa bahan bakar dari Genset itu 

sendiri. Baik itu berupa Bensin, solar, maupun gas harus kita periksa dahulu sebelum dinyalakan 

kecuali jika Genset anda merupakan jenis yang hanya menggunakan bateray, tidak 

menggunakan bahan bakar. Jika saat diperiksa dan bahan bakar anda habis, untuk bensin dan 

solar ada baiknya agar diisi bahan bakar secukupnya dalam artian tidak terlalu penuh dan tidak 

terlalu sedikit. Tetapi untuk yang menggunakan gas, tentunya diganti dengan tabung gas baru 

baik yang penuh maupun sudah tidak penuh. 

 

 Periksalah Oli Mesin 

Hal berikutnya yang tidak kalah penting juga ialah oli mesin Genset anda. Anda harus 

memastikan oli mesin  dalam kondisi yang baik dan terisi dengan penuh tapi harus sesuai 

dengan ukuran atau kapasitas yang dibutuhkan. Tentunya tidak boleh melewati kapasitas yang 

dibutuhkan dan juga tidak kurang dari kapasitas itu sendiri. Karena jika oli telalu kurang atau 

berlebihan akan memberikan dampak secara langsung pada kinerja mesin Generator Set itu 

sendiri seperti mesin akan berjalan tersendat-sendat maupun mesin tidak menyalah. 

 

 Periksalah kodisi Aki/Accu 



Hal berikutnya yang harus anda perhatikan dan periksa ialah kondisi dari pada  Aki / Accu  

genset anda. Untuk memerikasanya, anda tidak perlu susah-susah membuka aki anda dari mesin 

genset, dan menggunakan alat pengecek daya aki. Anda bisa mengecek kondisi aki anda dengan 

cara yang sangat mudah, hanya dengan mencoba menyalakan Genset (generator set) langsung 

dari starter. Kondisi aki baik jika ketika anda menyalakan Genset dengan starter dan genset 

langsung menyalah, tetapi jika sudah di starter berkali kali dan mesin Genset tidak kunjung 

menyalah maka dapat diketahui aki genset anda sedang dalam kondisi yang kurang baik. Aki 

yang dalam kondisi tidak baik tersebut dapat dibawah ke bengkel untuk diperiksa dan diperbaiki 

agar bisa berjalan dengan baik kembali untuk menunjang kenyamanan penggunaan dari Genset 

(generator set) itu sendiri. 

 

Demikianlah hal-hal yang pertu anda perihatikan dan periksa sebelum menyalakan Genset 

(generator set) agar performanya dapat maksimum. 


