
Reliability Centered 
Maintenance



• Reliability Centred Maintenance (RCM) → suatu proses 
yang digunakan untuk menentukan kebutuhan-
kebutuhan perawatan dari setiap asset fisik dalam
konteks operasinya. 

• RCM → suatu proses yang digunakan untuk menentukan
apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar setiap
asset fisik dapat berlangsung terus memenuhi fungsi
yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini. 



Langkah-langkah:

1. Mendefinisikan Fungsi dari Setiap Asset dalam Konteks Operasinya.

2. Mengidentifikasikan Kegagalan-kegagalan Fungsi

3. Mengidentifikasikan Mode-mode Kegagalan

4. Penulisan Efek-efek Kegagalan

5. Konsekuensi-konsekuensi Kegagalan

6. Teknik-teknik Pengendalian Kegagalan

7. Kegiatan-kegiatan proaktif

8. Kegiatan Restorasi Terjadwal dan Kegiatan Discard Terjadwal

9. Kegiatan-kegiatan On-condition

10. Kegiatan Default



Mendefinisikan Fungsi dari Setiap Asset dalam
Konteks Operasinya

Menetapkan apa yang harus dilakukan asset 
sebagaimana pengguna menginginkannya.

Menjamin agar asset selalu dapat memulai
beroperasi sebagaimana pengguna
menginginkannya.



Mengidentifikasikan Kegagalan-kegagalan
Fungsi

Identifikasi
kondisi menuju
tingkat
kegagalan

Mencari
penyebab
kegagalan



Penulisan Efek-efek Kegagalan

• Apa bukti (bila ada) bahwa kegagalan memang terjadi? 
• Dengan cara bagaimana (bila ada) kegagalan ini merupakan

ancaman terhadap keselamatan dan lingkungan?  
• Dengan cara bagaimana (bila ada) kegagalan ini mempengaruhi

produksi atau operasi? 
• Kerusakan fisik apa (bila ada) yang disebabkan oleh kegagalan? 
• Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kegagalan ini? 



Konsekuensi-konsekuensi Kegagalan

Konsekuensi-konsekuensi kegagalan tersembunyi 

Konsekuensi-konsekuensi keselamatan dan lingkungan 

Konsekuensi-konsekuensi operasional 

Konsekuensi-konsekuensi non operasional



Teknik-teknik pengendalian kegagalan

• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
sebelum kegagalan terjadi, dalam
rangka mencegah item masuk ke
dalam tingkat keadaan gagal. 

Kegiatan
proaktif

• menangani tingkat keadaan gagal, 
dan dipilih untuk mengidentifikasi
suatu langkah proaktif yang efektif. 

Kegiatan 
default



Hubungan Umur dengan kemungkinan
kegagalan



Usaha pencegahan dgn RCM:

kegiatan restorasi terjadwal  

kegiatan discard terjadwal 

kegiatan on-condition terjadwal 



Memprioritaskan asset 
dan menyusun tujuan

Perencanaan

Peninjauan ulang

Fasilitator

Hasil Analisis RCM

Auditing

Implementasi



Keselamatan dan proteksi terhadap lingkungan yang lebih besar

Meningkatkan prestasi operasi (output, kualitas produk, dan pelayanan konsumen)

Efektivitas biaya perawatan yang lebih tinggi:

Umur yang lebih panjang dari komponen yang mahal

Basis data perawatan yang komprehensif:

Motivasi individu yang lebih besar,

Kerja kelompok yang lebih baik


