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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. HALEYORA 

POWER AREA DUMAI 
 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
 

PT.Haleyora Power (biasa disingkat HP) didirikan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan listrik di area tambang PT Antam yang akan dibuka didaerah 

Halmahera, Maluku. Sebagai antisipasi maka PT PLN membentuk anak 

perusahaan yaitu PT Haleyora Power yang akan mendirikan dan 

mengoperasionalkan pembangkit listrik 300 MW. Dimana 100% hasil produksi 

listrik tersebut dimaksudkan untuk melayani operasional tambang PT Antam dan 

proses pengolahan di smelternya. 

Tetapi setelah dilakukan beberapa kali negosiasi antara kedua pihak, 

terdapat ketidak sepakatan dalam masalah penetapan harga jual dan beli listrik, 

kemudian berujung pada pembatalan transaksi tersebut antara PT PLN dengan PT 

Antam. 

Berdasarkan hal tersebut, juga untuk mengantisipasi dinamika perubahan 

bisnis yang dihadapi PLN, maka HP jadi diarahkan untuk mengelola bisnis 

penjualan tenaga listrik (ritel), yang di masa mendatang diperkirakan akan makin 

kompetitif melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan 

tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi. 

Sebagai tahap awal, Direksi PLN telah melakukan kerjasama dengan PT 

Pelindo II untuk menyalurkan dan menjual listrik kepada tenants di kawasan milik 

Pelindo II dengan skema penjualan listrik secara bulk dan tarif premium kepada 

perusahaan patungan yang dibentuk oleh Pelindo II dengan HP sebagai wakil dari 

PLN. Perjanjian pendirian perusahaan No. 001/041/HP/2012 telah ditandatangani 

pada 4 Oktober 2012. 

Perusahaan patungan ini selanjutnya menyalurkan listrik kepada tenants 

dengan tarif “business to business” (B2B). Selain bisnis tersebut, HP juga 
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ditugaskan untuk mendukung layanan operasi dan pemeliharaan bidang transmisi 

dan distribusi tenaga listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN Wilayah melalui 

Keputusan Direksi No. 459.K/DIR/2012 tertanggal 14 September 2012, tentang 

Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 

Ketenagalistrikan. 

 

1.2 VISI & MISI 

1.2.1 VISI PERUSAHAAN 

Visi Haleyora Power adalah “Global Electricity Network Service Solution 

(GENSS).”Global Di antara perusahaan sejenis secara kapabilitas perusahaan 

mampu menjadi pemimpin di Indonesia dan Asia Tenggara.Electricity Network 

Service Solution Perusahaan mampu sebagai penyedia solusi dalam system 

ketenagalistrikan dan bidang lainnya, dalam hal ini perusahaan bergerak di bidang 

Distribution, Transmision, sales and service yang berperan sebagai Managing 

Assets, Operating Assets dan Assets Services. 

 

1.2.2 MISI PERUSAHAAN 

Perusahaan berkolaborasi dalam mewujudkan Misi Portofolio PLN Group 

yaitu SOLID (Securing of Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, 

Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New 

Edge).Agile in obtaining new opportunities and challenges. 

Perusahaan dituntut untuk dapat bergerak lincah untuk mendapatkan 

peluang dan menghadapi tantangan yang ada baik di captive market maupun non 

captive market.Responsive in providing the best service to customers 

Perusahaan selalu renponsif dalam memberikan pelayan yang terbaik 

kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai orientasi utama.Engage 

stakeholders to increase the value of the company. 

Perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan 

nilai – nilai yang ada pada Perusahaan. 

 

1.2.3 Tata Nilai 
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Tata Nilai Haleyora Power yaitu “Haleyora Power Terbaik” sebagai 

penunjang visi dan misi, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Prinsip (Belief) 

Tumbuh Berkembang dengan Integritas dan Keunggulan (Terbaik). 

2. Pikiran (Value) 

a. Sinergi : Bekerja sama dengan produktif dengan seluruh pihak terkait 

dilandasi sikap saling menghargai, dan menghormati. 

b. Profesionalisme : Cerdas, tuntas, antusias dan akurat dalam melihat aspek 

bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam mencapai 

kinerja terbaik secara efektif dan efisien 

c. Berkomitmen pada Pelanggan : Komitmen memberikan pengalaman 

terbaik (dari sisi produk, layanan, dan tarif) bagi pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. 

3. Perilaku (Behaviour) 

a. Satu : 

Satu ucapan dan tindakan: Senantiasa menunjukkan perilaku 

konsistenantara ucapan dan tindakan, disiplin, dan memenuhi komitmen. 

Satu arah dan tujuan: Senantiasa mengacu pada arah dan tujuan 

perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Satu arah dan tujuan: Senantiasa mengacu pada arah dan tujuan 

perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

b. Maju : 

Belajar dan berkembang: Menunjukkan inisiatif untuk meningkatkan 

keahlian dan potensi dirinya serta orang lain. 

Gigih dan gesit: Menunjukkan semangat kerja yang tinggi, cepat 

beradaptasi, proaktif, memberikan respon yang cepat dan tepat, serta 

pantang menyerah. 

Kreatif dan inovatif: Mampu menghasilkan ide-ide/gagasan baru, cara 

baru, dan berani mengambil terobosan & inovatif serta menjadi pelopor 

dalam aplikasinya untuk keberlangsungan Perusahaan. 

c.  Handal : 
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Jujur dan berani: Dapat dipercaya dan berani mengambil risiko demi 
tercapainya tujuan Perusahaan. 

Peduli & Kompeten: Memiliki kepekaan dan kecakapan untuk 

menjadi pelopor dalam mengubah lingkungan dan kondisi perusahaan ke 

arah yang lebih baik. 

Berwawasan sosial dan bisnis: Memahami cara-cara menempatkan 

diri dan mengambil tindakan yang tepat dalam lingkungan sosial dan 

berorientasi keberlanjutan bisnis perusahaan. 

 

1.2.4 MOTTO 

Safety perusahaan memastikan tercapainya Zero Accident dalam seluruh 

lingkup pekerjaan.Integrity perusahaan memastikan integritas/kejujuran setiap 

Tenaga Kerja dan Organ Perusahaan melakukan kegiatan yang mengedepankan 

Integritas perilaku, Integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa 

berdasarkan Good Corporate Governance (GCG). 

Qualityperusahaan memastikan pengelolaan Project berbasis kepada Work 

Service Resource Management dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan 

berdasarkan proses bisnis yang excellence berbasis Teknologi Informasi, sehingga 

perusahaan menjadi Trend Setter dan Quality Setter. 

 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah Gambaran 

diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan 

atau jabatan masing-masing yang di susun berbentuk seperti bagan. Pembentukan 

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian akan mencapai suasana 

kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga 

proses produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancar. 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 
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tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu 

organisasi yang teratur. Adapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar 

sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi adalah : 

a. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

b. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari 

atasan dan bawahan. 

c. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan tertentu. 

d. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang yang 

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu 

organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu 

sendiri adalah “Suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan yang 

diantara bidang tertentu” 
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1.4 RUANG LINGKUP 
 

 
Gambar 1.1 Ruang Lingkup PT Haleyora power 
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BAB II 
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA  

PRAKTEK (KP) 
 

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Gambaran umum pekerjaan 

PT.Haleyora power adalah sebuah perusahaan listrik negara yang 

mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi 

kepentingan umum. Usaha penyediaan listrik sesuai dengan tujuan diatas meliputi 

kegiatan seperti peleyanan teknik. 

Cakupan-cakupan pekerjaan yang dilakukan PT.Haleyora Power adalah 

1.  Cakupan tugas dan wewenang 

a. Pelayanan di bidang jasa, meliputi : Pemasangan baru dan rubahdaya 

b. Pelayanan di Bidang Teknik, meliputi: Pelayanan dan Pemliharaan 

terhadap keluhan pelanggan dan calonpelanggan 

2. CakupanPekerjaan 

a. Melayani gangguan, 

b. Melayani pemasangan baru dan rubahdaya, 

c. Melayani pengaduan pelanggan/calon pelanggan, 

d. Melaksanakan pemeriksaan/mencatat stunt KWh meterpada pelanggan, 

e. Merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan konstruksi 

jaringan PLN. 
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Tabel 2.1. Agenda Kegiatan Kerja Praktek minggu Pertama  
No Hari dan tanggal Keterangan 

1 Selasa 03 November 2020 Perkenalan sekaligus pembukaan bagi perserta kp 
(kerja praktek)  

2 Rabu 04 November 2020. 
 

Mengatasi periksa pada kwh meter pelangan 

3 Kamis 05 november 2020. 
 

Pemasangan kawat urai dan  

4 Jumat 06 november 2020. 
 

Melakukan Pemjagaan pada panel RC 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
Berikut ini adalah keterangan kegiatan yang saya lakukan selama 

pelaksanaan kerja praktek (KP). 

1. Selasa 03 November 2020  (Perkenalan sekaligus pembukaan bagi perserta 

kp (kerja praktek) 

Pembukaan dan pemberian tugas oleh Koordinator Lapangan Hari pertama 

KP di PT. Haleyora Power  adalah memperkenalkan diri dengan petugas 

PT.Haleyora Power, setelah itu koordinator langsung memberikan tugas. 

 

 
Gambar 2.1. Pemberian tugas oleh koordinator 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

2. Rabu  04  November  2020.  (Mengatasi Periksa Pada Kwh Meter Pelangan). 

Kwh meter adalah alat yang di gunakan oleh pihak PLN untuk menghitung 

besar pemakaian daya konsumen. pengecekan kwh ini karena adanya tulisan 

“PERIKSA” karena ada gangguan pada instalasi,oleh karna itu dari petugas 

memasukan kode  (CT) agar normal kembali. Seperti yang terlihat pada gambar 

2.2. 
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Gambar 2,2. Periksa pada KWH meter 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

3. Kamis 05 November  2020 (Pemasangan Kawat Urai). 

Pada hari kamis,kami dan tim dari PLN power melakukan pemasangan                                             

kawat urai. Pemasangan kawat urai ini berguna untuk mencegah monyet menaiki 

tiang JTM dan menyentuh kabel.Seperti yang terlihat pada gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Pemasangan kawat urai 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

4.  Jumat  06 November 2020 (Melakukan Penjagaan Pada Panel Recloser). 

Pada hari ini penulis di tugas kan untuk melakukan penjagaan di panel RC 

(Recloser) bersama salah seoran petugas dari PLN di desa pangkalan 

nyirih.penjagaan siaga ini di lakukan karna kedatangan oleh rombongan bapak 

gubernur riau di kecamatan rupat utara.Seperti yang terlihat pada gambar 2.4. 

 

 
Gambar.2.4 Melakukan Penjagaan pada panel rc (recloser) 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
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Tabel 2.2. Agenda kegiatan kerja praktek minggu kedua  
No Hari Dan Tanggal Keterangan 

1 Senin  9  November 2020. Perbaikan kabel SR yang jatuh. 

2 Selasa 10 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada JTM 
(jaringan tegangan menengah) 

3 Rabu 11 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada JTM 
(jaringan tegangan menengah) 

4 Kamis 12 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada JTM 
(jaringan tegangan menengah) 

5 Jumat 13  November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada JTM 
(jaringan tegangan menengah) 

6 Sabtu14  November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada JTM 
(jaringan tegangan menengah) 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1.  Senin  9  November 2020  Perbaikan Kabel SR Yang Jatuh). 

 Pada hari ini penulis  dan kawan PKL, beserta petugas dari PLN melakukan 

perbaikan pada kabel SKU yang jatuh di sungai raya. Petugas langsung 

memperbaiki kabel dan memperbaiki kabel SR yang di rumah salah satu warga 

yang terlepas.Seperti yang terlihat pada gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Perbaikan kabel SR (saluran rumah) yang jatuh. 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

2. Senin  9  November 2020 – Sabtu14  November 2020 (Melakukan 

pemangkasan pada pohon). 

Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan dapat menganggu 

jaringan listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi gangguan pada saat cuaca 

buruk seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa menyentuh jaringan yang 

menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang dilakukan agar 

permasalahan itu tidak terjadilagi.Seperti yang terlihat pada gambar 2..6. 



 

12 
 

 
Gambar 2.6 Melakukan pemangkasan pada pohon pada  JTM 

  (sumber. Dokumentasi, 2020) 
 
Tabel 2.3. Agenda kegiatan Kerja Praktek  minggu ketiga 

NO Hari dan tanggal Keterangan 

1 Senen 16 November 2020. 
 

Melakukan Pemangkasan Pada Pohon Pada  JTM 
( Jaringan Tegangan Menengah) 

2 Selasa 17 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada  JTM 
 ( jaringan tegangan menengah) 

3 Rabu 18 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada  JTM 
 ( jaringan tegangan menengah) 

4 Kamis 19 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada  JTM 
 ( jaringan tegangan menengah) 

5 Jumat  20 November 2020. 
 

Melakukan pemangkasan pada pohon pada  JTM  
( jaringan tegangan menengah) 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1. Senen 16 November 2020-Kamis 19 November 2020 (Melakukan 

pemangkasan pada pohon). 

Pada hari senen sampai kamis kami melakukan pemangkasan lagi pada 

pohon yang mendekati jaringan bersama petugas tim ROW (Right Of Wey) karna 

Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan dapat menganggu jaringan 

listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi gangguan pada saat cuaca buruk 

seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa menyentuh jaringan yang 

menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang dilakukan agar 

permasalahan itu tidak terjadilagi.Seperti yang terlihat pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 pemangkasan pada pohon pada  JTM (jaringan tegangan menengah) 

  (sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

 
2.  Jumat 20 November 2020 (Pengukuran Beban Trafo Dan Penaikan     

Tegangan Trafo). 

Pada hari ini penulis di ajak petugas dari PLN untuk mengukur beban trafo 

dan penaikan beban trafo  di desa parit kebumen.ini di lakukan supaya  tegangan 

rumah yang terakhir tidak redup dan beban seimbang.Seperti yang terlihat pada 

gambar 2..8. 

 
Gambar 2.8Pengukuran beban trafo dan penaikan tegangan trafo 

  (sumber. Dokumentasi, 2020) 
 
Tabel 2.4. Agenda kegiatan Kerja Praktek minggu keempat  

No Hari Dan Tanggal Keterangan 

1 Senin 23 November 2020 Pemutusan Rc ( Recloser) 
 

2 Selasa 24 November 2020. 
 

Pendataan Trafo 

3 Rabu 25 November 2020. 
 

Pemasangan Pin Cover 

4 Kamis  26 November 2020. 
 

Melakukan Pemangkasan Pada Pohon  

5 Jumat 27 November 2020. 
 

Gangguan Pelangan. 

6 Minggu 29 November 2020 Pergantian Trafo 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 



 

14 
 

1. Senin 23 November 2020 (Pemutusan Recloser). 

Pada hari ini penulis dan bersama petugas PLN menuju rupat utara, karna 

terdapat informasi yang mana rumah daei salah satu warga di  sana ada yang 

terbakar dan posisi rumahmendekati tiang listrik. Oleh karna itu petugas segera 

melakukan Pemutusan rc ( recloser).Seperti yang terlihat pada gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 . Pemutusan rc ( recloser) 

  (sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

 
.2. Selasa 24 November 2020 (Pendataan Trafo). 

pada hari ini penulis dan bersama tim petugas melakukan pendataan 

trafo.yang di gunakan untuk mengecek trafo yang sudah tidak layak di pakai lagi. 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.10. 

 

 
Gambar 2.10 . Pendataan trafo 

  (sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

3. Rabu 25 november 2020 (Pemasangan pin cover). 

Pemasangan pin cover ini di guna kan untuk menjaga jaringan JTM dari 

gangguan terutama monyet. Pin cover terbuat dari bahan karet bersifat  isolator 

sehingga tidak mengaliri arus listrik. Pin cover di pasang pada tempat yang 

banyak monyet berkeliaran sehingga nnti nye JTM bisa aman dari trip yang di 

akibat kan monyet maupun yang lain nya.Seperti yang terlihat pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.11 Pemasangan pin cover 

(sumber : Dokumentasi, 2020) 
  
4. Kamis  26 november 2020 (Melakukan pemangkasan pada pohon). 

Pada hari ini penulis dan kawan PKL beserta petugas dari  PLN melakukan 

pemangkasan lagi pohon yang mendekati jaringan. Jarang pohon dengan jaringan  

minimal tiga meter. Karna Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan 

dapat menganggu jaringan listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi 

gangguan pada saat cuaca buruk seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa 

menyentuh jaringan yang menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang 

dilakukan agar permasalahan itu tidak terjadilagi. Seperti yang terlihat pada 

gambar 2.11. 

 

 
Gambar 2.12 Melakukan pemangkasan pada pohon  

(sumber : Dokumentasi, 2020) 
 

5. Jumat 27 November 2020 (Gangguan Pelangan). 

Pada hari ini kami dan tim petugas PLN power mendapat informasi bahwa 

ada salah satu warga desa parit kebumen yang rumah nya mendapat 

gangguan.yang mana kwh meter terjadi lost kontak dari tiang. Seperti yang 

terlihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.13 Gangguan pelangan. 

(sumber : Dokumentasi, 2020) 
  
6. Minggu 29 November 2020 (Pergantian Trafo). 

Pada hari ini penulis dan kawan pkl beserta petugas dari PLN mendapat 

tugas mengganti kan trafo yang rusak di desa titi akar. Trafo yang baru di datang 

kan langsung dari dumai.petugas PLN langsung menggantikan trafo secara 

manual.Seperti yang terlihat pada gambar 2.13. 

 

 
Gambar 2.14.Pergantian trafo 
(sumber : Dokumentasi, 2020) 

  
Tabel 2.5. Agenda kegiatan Kerja Praktek minggu kelima  

No Hari Dan Tanggal Keterangan 
1 Senin. 30  November 2020 

 
Pemangkasan Jaringan Tegangan Menengah 

2 Selasa 01 Desember 2020 
 

Membuat Video Testimoni 

3 Rabu 02 Desember 2020 
 

Pemasangan LA Dan Pemasangan Pin Cover 
Trafo 

4 Kamis 03 Desember 2020 
 

Rc (Recloser) Trip 

5 Jumat  04 Desember 2020 
 

Pemasangan Grounding 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
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1. Senin. 30  November 2020 (Melakukan Pemangkasan Pada Pohon). 

Pada hari ini penulis dan kawan PKL beserta petugas dari  PLN melakukan 

pemangkasan lagi pohon yang mendekati jaringan. Jarang pohon dengan jaringan  

minimal tiga meter. Karna Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan 

dapat menganggu jaringan listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi 

gangguan pada saat cuaca buruk seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa 

menyentuh jaringan yang menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang 

dilakukan agar permasalahan itu tidak terjadilagi.Seperti yang terlihat pada 

gambar 2.14. 

 

 
Gambar 2.15 . Melakukan pemangkasan pada pohon  

(sumber : Dokumentasi, 2020) 
 
2. Selasa 01 Desember 2020 (Membuat Video Testimoni). 

Pada hari ini kami di tugas kan untuk membuat vidio testimoni kepada 

masyarakat tentang perbedaan pelayanan listrik yang dulu dengan yang 

sekarang.Seperti yang terlihat pada gambar 2.15. 

 

 
Gambar 2.16 . Membuat video testimoni 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 
 

 
 



 

18 
 

3. Rabu 02 Desember 2020  (Pemasangan LA ( Lightning Arrester). 

Pada hari ini penulis bersama petugas PlN melakukan Pemasangan LA dan 

pemasangan pin cover trafo di kelurahan pergam. LA (Lightning Arrester) 

berfungsi sebagai alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surja 

petir. Arester membentuk jalan yang mudah dilalui oleh arus petir, sehingga tidak 

mengganggu aliran arus daya sistem 50 Hz dan tidak timbul tegangan lebih pada 

peralatan . Seperti yang terlihat pada gambar 2.16. 

 

 
Gambar 2.17 . . Pemasangan LA  ( Lightning Arrester ) 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

4. Kamis 03 Desember 2020 (Rc (Recloser) Trip).  

Pada hari ini penulis dan petugas PLN melakukan pengecekan pada recloser 

trip. Yang mana itu terjadi akibat ada nya gangguan..Seperti yang terlihat pada 

gambar 2.17. 

 

 
Gambar 2.18. Rc (Recloser) Trip 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
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5.  Jumat  04 Desember 2020 (Pemasangan Grounding). 

 Pada hari ini penulis dan petugas PlN melakukan pemasangan 

grounding.pemasangan grounding di gunakan untuk sebagai jalur pelepasan arus 

gangguan ke tanah.Pada saat terjadi gangguan,arus gangguan yang dialirkan ke 

tanah akan menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang 

disebabkan karena adanya tahanan tanah.Seperti yang terlihat pada gambar 2.18. 

 

 
Gambar 2.19. Pemasangan grounding 

(sumber. Dokumentasi, 2020) 
 

Tabel 2.6. Agenda kegiatan Kerja Praktek Mingggu ke enam  
No Hari Dan Tanggal Keterangan 

1 Senin. 7  Desember  2020 
 

 Melakukan Penyimbangan Trafo 

2 Selasa 8 Desember 2020 
 

Pemasangan Kawat Urai 

3 Rabu 9 Desember 2020 
 

Mengatasi Gangguan Kwh Meter Priksa  Dirumah 
Pelanggan 

4 Kamis 10 Desember 2020 
 

Gangguan Pada Kwh Meter, Pada Terminal 

5 Jumat  11 Desember 2020 
 

Mengatasi Gangguan Kwh Meter Priksa  Dirumah 
Pelanggan Dan Pemangkasan 
 

6 Sabtu 12  Desember 2020 Pemasangan Alkaduri 
Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1. Senin. 7  November 2020 (Melakukan Penyimbangan Trafo). 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan 

penyeimbangan beban trafo. Tujuan penyeimbangan beban trafo supaya tidak 

terjadi overload atau beban lebih melebihi kapasitas trafo yang digunakan pada 

gardu distribusi. Apabila overload atau beban lebih bisa mengakibatkan trafo 

meledak. Pelaksanaan penyeimbagan beban trafo pertama ukur arus dan tegangan 
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dilemari pembagi jurusan menggunakan tang amper kemudian cabut salah satu 

NH Fuse jurusan yang bebannya pincang selanjutnya tukar kabel phasa SR 

pelangan di SKUTR kekabel fasa SKUTR lainnya. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.19. 

Alat yang digunakan : 

a. Tang Amper 

b. Tang Kombinasi 

c.  

 
Gambar 2.20Melakukan Penyimbangan Trafo 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 

2. Selasa 8 Desember 2020 (Pemasangan Kawat Urai). 

Pada hari ini penulis dari PLN power melakukan pemasangan kawat urai. 

Pemasangan kawat urai ini berguna untuk mencegah monyet menaiki tiang JTM 

dan menyentuh kabel.Pemasangan ini di lakukan di tempat yang banyak monyet 

berkeliaran.Seperti yang terlihat pada Gambar 2.20. 

 

 
Gambar 2.21Pemasangan Kawat Urai 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
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3. Rabu 9 Desember 2020 (Mengatasi Gangguan Kwh Meter Periksa Dirumah 

Pelanggan). 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru.. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.21. 

 

 
Gambar 2.22 Mengatasi Gangguan Kwh Meter Periksa Dirumah Pelanggan  

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 
4. Kamis 10 Desember 2020 (Gangguan Pada Kwh Meter, Pada Terminal). 

Pada hari ini penulis dan petugas PlN mendapat informasi dari salah satu 

warga desa makeruh yang mana KWH meter nya bermasalah. Setelah petugas PlN 

memeriksa, ternyata ada gangguan pada terminal.Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.22. 

 

 
Gambar 2.23 Mengatasi Gangguan pada kwh meter, pada terminal 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
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5. Jumat  11 Desember 2020 (Mengatasi Gangguan Kwh Meter Periksa Dan 

Pemangkasan). 

Pada hari ini penulis dan kawan PKL beserta petugas dari  PLN melakukan 

pemeriksaan pada KWH meter “ PERIKSA” dan pemangkasan pada pohon yang 

mendekati jaringan. Jarang pohon dengan jaringan  minimal tiga meter. Karna 

Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan dapat menganggu jaringan 

listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi gangguan pada saat cuaca buruk 

seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa menyentuh jaringan yang 

menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang dilakukan agar 

permasalahan itu tidak terjadilagi.Seperti yang terlihat pada Gambar2.23. 

 

 
Gambar 2.24. mengatasi gangguan kwh meter periksa dan pemangkasan 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 
6. Sabtu 12  desember 2020 (Pemasangan Alkaduri). 

Pemasangan Alkaduri ini di guna kan untuk menjaga jaringan dari 

gangguan, terutama monyet.. Alkaduri di pasang pada tempat yang banyak 

monyet berkeliaran sehingga nnti nye JTM bisa aman dari trip yang di akibat kan 

monyet maupun yang lain nya.Seperti yang terlihat pada Gambar2.24. 

\ 

 
Gambar 2.25 Pemasangan Alkaduri 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
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Tabel  2.7. Agenda Kegiatan Kerja Praktek  Mingggu Ketujuh  
No Hari Dan Tanggal Keterangan 
1 senin. 14  desember 2020 

 
 Melakukan Penyimbangan Trafo 

2 Selasa 15 desember 2020 
 

Melakukan Penyimbangan Trafo 

3 rabu 16 desember 2020 
 

Gangguan pada SR pelangan 

4 kamis 17 desember 2020 
 

Pemangkasan Dan Gangguan Pelanggan 

5 jumat  18 desember 2020 
 

Pemasangan fuse link putus 

6 Sabtu 19  desember 2020 Pemasangan  LBS 
Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1. Senin. 14  Desember 2020 - Selasa 15 Desember 2020 (Melakukan 

Penyimbangan Trafo). 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan 

penyeimbangan beban trafo. Tujuan penyeimbangan beban trafo supaya tidak 

terjadi overload atau beban lebih melebihi kapasitas trafo yang digunakan pada 

gardu distribusi. Apabila overload atau beban lebih bisa mengakibatkan trafo 

meledak. Pelaksanaan penyeimbagan beban trafo pertama ukur arus dan tegangan 

dilemari pembagi jurusan menggunakan tang amper kemudian cabut salah satu 

NH Fuse jurusan yang bebannya pincang selanjutnya tukar kabel phasa SR 

pelangan di SKUTR kekabel fasa SKUTR lainnya. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.25. 

Alat yang digunakan : 

d. Tang Amper 

e. Tang Kombinasi 

 

 
Gambar 2.26 Melakukan Penyimbangan Trafo 

 (sumber. Dokumentasi,2020) 
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2. Rabu 16 Desember 2020 (Gangguan pada Saluran Rendah pelangan). 

Pada hari ini penulis dan petugas PLN kembali mendapat informasiterdapat 

gangguan pada SR pelanggandi mana terdapat gangguan lostcontact nol / netral 

dirumah pelanggan disebabkan baut connector piercing disambungan pada kabel 

SR netral kendor ditiang standar atau JTR.Seperti yang terlihat pada Gambar 2.26. 

 

 
Gambar 2.27 Gangguan pada SR pelangan 

(Sumber. Dokumentasi,2020) 
 

3. Kamis 17 Desember 2020 (Pemangkasan Dan Gangguan Pelanggan).  

Pada hari ini penulis dan kawan PKL beserta petugas dari  PLN melakukan 

pemangkasan lagi pohon yang mendekati jaringan. Jarang pohon dengan jaringan  

minimal tiga meter. Karna Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan 

dapat menganggu jaringan listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi 

gangguan pada saat cuaca buruk seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa 

menyentuh jaringan yang menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang 

dilakukan agar permasalahan itu tidak terjadi lagi.Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.27. 

 
Gambar 2.28  . Pemangkasan Dan Gangguan Pelanggan 

(Sumber. Dokumentasi,2020) 
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5. Jumat  18 Desember 2020 (Pemasangan Fuse Link Putus). 

Pelayanan ganguaan yang saya lakukan adalah penggantian fuse pada CO 

yang putus. Pengaman lebur untuk gardu distribusi pasangan luar dipasang pada 

Fused Cut Out ( FCO ) dalam bentuk Fuse Link. Terdapat 3 jenis karakteristik 

Fuse Link, tipe-K (cepat), tipe–T (lambat) dan tipe–H yang tahan terhadap arus 

surja. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.28 

 

 
Gambar 2.29  Pemasangan fuse link putus 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 
6. Sabtu 19  Desember 2020 (Pemasangan LBS (Load Break Switch)). 

Pada hari ini penulis dan petugas PLN, melakukan pemasangan LBS (Load 

Break Switch) utama LBS adalah sebagai pemutus beban (Load Break Switch) 

pada sistem tegangan menengah/tinggi.Seperti yang terlihat pada Gambar 2.29 

 

 
Gambar 2.30  . Pemasangan LBS 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
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Tabel 2.8. Agenda Kegiatan Kerja Praktek Mingggu Kedelapan 
N
o 

Hari Dan Tanggal Keterangan 

1 Senin. 21  Desember 2020 
 

 Pergantian  Trafo 

2 Selasa 22 Desember 2020 
 

Perbaikan Tiang Condong Dimedang 

3 Rabu 23 Desember 2020 
 

Gangguan Pelanggan Pada  KWH Meter 

Periksa 

         
4
    

Kamis 24 Desember 2020 
 

Pengukuran Trafo 

5 Jumat  25 Desember 2020 
 

Pemangkasan 

6 Sabtu 26 Desember 2020 Pemangkasan Dan Perbaikan Sr Jatuh 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1. Senin. 21  November 2020 (Pergantian  Trafo). 

Pada hari ini penulis dan tim petugas PLN melakukan pergantian trafo di 

daerah rupat utara. Karna trafo yang ingin di ganti itu sudah tidak bagus,maka 

perlu di ganti.Seperti yang terlihat pada Gambar 2.30 

 

 
Gambar 2.31  . Pergantian  Trafo 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 
2. Selasa 22 Desember 2020 (Perbaikan Tiang Condong). 

Pada hari ini penulis bersama petugas PlN melakukan perbaikan tiang yang 

condong untuk di lurus kan kembali. Perbaikan tiang ii di lakukan di daerah rupat 

utara. Dalam pelurusan tiang di bantu dengan mobil krane yang di datang kan 

langsung dari dumai.Seperti yang terlihat pada gambar 2.31 
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Gambar 2.32  Perbaikan tiang condong  

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 

3. Rabu 23 Desember 2020 (Gangguan Pelanggan Pada Kwh Meter Periksa). 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan Kwh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru.Seperti yang terlihat pada Gambar 2.32. 

 

 
Gambar 2.33  . Gangguan pelanggan pada KWH meter Periksa 

(sumber. Dokumentasi,2020) 
 

4. Kamis 24 Desember 2020 (Pengukuran Trafo). 

Pada hari ini penulis dan tim petugas PlN kembali melakukan pengukuran 

trafo,yang mana bertujuan untuk mengetahui beban yang terpakai.Seperti yang 

terlihat pada gambar 2.33 

 

 
Gambar 2.34. Pengukuran trafo 
(sumber. Dokumentasi,2020) 
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5. Jumat  25 Desember 2020 - Sabtu 26 Desember 2020 (Pemangkasan). 

Pada hari ini penulis dan kawan PKL beserta petugas dari  PLN melakukan 

pemangkasan lagi pohon yang mendekati jaringan. Jarang pohon dengan jaringan  

minimal tiga meter. Karna Banyaknya pohon yang tumbuh di pinggiran jalan 

dapat menganggu jaringan listrik yang akan mengakibatkan sering terjadi 

gangguan pada saat cuaca buruk seperti dahan kayu yang tertiup angin bisa 

menyentuh jaringan yang menyebabkan gangguan, maka harus ada upaya yang 

dilakukan agar permasalahan itu tidak terjadilagi.Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.33. 

 

 
Gambar 2.35. Pemangkasan 
(sumber. Dokumentasi,2020) 

 
Tabel 2.9. Agenda Kegiatan Kerja Praktek  Mingggu kesembilan 

No Hari Dan Tanggal Keterangan 

1 Senen 28 Desember  2020. Pemasangan Grounding 

2 Selasa 29 Desember 2020. Pengecekan RC 

3 Rabu 30 Desember 2020. Pembuatan Laporan 

4 Kamis 31 Desember 2020. Pembuatan Laporan 

Sumber : (Data Olahan, 2020) 
 
1. Senen 28 Desember  2020 (Pemasangan grounding). 

Pada hari ini  penulis dan petugas PLN melakukan pemasangan grounding 

trafo di desa teluk lecah..Seperti yang terlihat pada Gambar 2.34. 
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Gambar 2.36. Pemasangan grounding 

 (sumber. Dokumentas,2020 
 

2. Selasa 29 desember 2020 (Pengecekan recloser). 

 Pada hari ini penulis dan petugas PLN melakukan pengecekan pada recloser 

trip di desa pangkalan nyirih. Yang mana itu terjadi akibat ada nya 

gangguan..Seperti yang terlihat pada Gambar 2.35. 

 

 
Gambar 2.37 pengecekan pada recloser trip 

 (sumber. Dokumentasi,2020). 
 
3. Rabu 30 Desember 2020 - Kamis 31 Desember 2020 (Pembuatan Laporan). 

        pada hari ini penulis melakukan kegiatan pembuatan laporan kerja praktek 

di desa teluk lecah. 

 

2.2. Target Yang Diharapkan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis harapkan yaitu sbb: 

1. Untuk menjalin kerja sama antar politeknik negeri bengkalis dengan dunia 

industri yang bersangkutan. 

2. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat di lingkungn industri. 
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3. Belajar untuk membiasakan diri disuatu perusahaan industri tersebut, 

Sehingga kelak dengan mudah bisa berhubungan dengan dunia keindustrian. 

4. Dapat berintraksi secara langsung disuatu perusahaan tersebut sehingga 

memudahkan. 

 

2.3 Perangkat Keras Yang Digunakan 

 Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

kegiatankerja praktek (KP) di PT.Haleyora Power yaitu Sebagaiberikut: 

a. Tangga  

Tangga adalah alat untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tengan rendah dan gangguan rumah pelanggan 

apabila terjadi los kontak ditiang listrik. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.37. 

 

 
Gambar 2.38.Tangga 

(Sumber:Dokumentasi,2020) 
 

b. Sabuk Pengaman (Safety Belt) 

Safety belt adalah Sabuk pengaman pekerja yang berkerja di atas ketinggian 

dari tanah untuk petugas PLN saat mengatasi gangguan diatas tiang listrik.Seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.38. 

 

 
Gambar 2.39.Safety Belt 

(Sumber:Dokumentasi,2020) 
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c. Stick 20 Kv  

Stick 20 KV dirancang untuk menyediakan jarak yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan dalam sistem kelistrikan. Contohnya untuk memperbaiki 

FCO (Fuse Cut Out) yang putus akibat adanya gangguan hubung singkat pada 

jaringan tengangan menengah. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.39. 

 

 
Gambar 2.40. Stick 20 KV 

(Sumber:Dokumentasi,2020) 
 

d. Stick Pangkas  

Stick pangkas adalah alat yang digunakan untuk pemangkasan pohon yang 

berada dibawah jaringan tegangan menegah yang mempunyai potensi 

membahayakan terhadap kabel jaringan tengangan menengah SKUTM. Seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.40. 

 
Gambar 2.41. Stick Pangkas 
(Sumber:Dokumentasi,2020) 
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e. Tali Panjat 

Tali panjat adalah alat pengaman untuk memanjat pada tiang besi, atau tiang 

beton. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.41. 

 

 
Gambar 2.42. Tali Panjat 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
 

f. Tang Kombinasi 

Ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di 

tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur. Rahang tajam 

sebagai pemotong kawat dan kabel. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.42. 

 

 
Gambar 2.43. Tang Kombinasi 
(Sumber: Dokumentasi,2020) 

 

g. Tang Potong 

Tang potong ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi 

untuk memotong kabel dan kawat. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.43. 
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Gambar 2.44. Tang Potong 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
 

h. Obeng 

Obeng memiliki dua jenis ujung nya, strip(-) dan bunga(+) digunakan untuk 

mengencangkan dan juga melonggarkan sesuatu skrup terhadap suatu 

pasangannya, baik yang berupa kayu, plastik, dan besi. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.44. 

 

 
Gambar 2.45. Obeng 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 

 

i.  Tespen 

 Tes pen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun mengetahui 

ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang 

memiliki mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga 

memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang 

dapat menyala sebagai indikator tegangan listrik. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.45. 
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Gambar 2.46. Tespen 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
 

j. Tang press 

Tang press atau yang dikenal dengan Crmiping Tool adalah alat yang di 

desain khusus untuk menggabungkan kabel dengan kabel konektor / kabel LUG 

atau skun. Tang press ini akan menekan kabel LUG yang masih dalam keadaan 

longgar untuk disatukan dengan kabel. Proses ini dinamakan Crimping, yang 

artinya penggabungan antara kabel dan kabel LUG dengan sangat rapat sehinggan 

tidak akan terbuka. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.46. 

 

 
Gambar 2.47. Tang Press 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
 

k. Tang Amper 

Tang Ampere atau yang disebut dengan Clamp Meter adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang dialiri 

arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya (clamp) tanpa harus 

memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.47. 
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Gambar 2.48. Tang Amper 

(Sumber: Dokumentasi) 
 

 
l. Voltstik  

Voltstik adalah alat untuk mengukur tegangan pada jaringan tegangan 

menengah (JTM). Seperti yang terlihat pada Gambar 2.41. 

 

 
Gambar 2.49. Voltstik 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
 

m. Ampstik 

Ampstik adalah alat untuk mengukur arus pada jaringan tegangan 

menengah. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.42. 

 

 
Gambar 2.50. Ampstik 

(Sumber: Dokumentasi,2020) 
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2.4 Data-Data yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhn data-data dalam kelancaran penyusunan laporan 

kerja praktek yaitu :  

a. Data jaringan tegangan rendah 

b. Data konstruksi tiang 

c. Data sambungan pelanggan 

d. Data tentang jenis gangguan 

e. Data tentang pelayanan gangguan 

2.5 Dokumen-Dokumen File-File yang Dihasilkan 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu antaranya : 

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

penyusunan laporan KP. 

b. Menyelesaikan data dengan judul laporan yang kami buat. 

c. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 

d. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

praktek telah selesai.  

 

2.6 Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan 

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut : 

a. Sulit berkomunikasi untuk sekedar bertanya sesuatu permasalahan yang 

terjadi di lapangan. 

b. Kesulitan dalam mencari masalah atau kerusakan yang terjadi pada sebuah 

alat dan gangguan. 

c. Tidak banyak pelajaran yang di pelajari dikampus bisa diterapkan di 

lapangan. 

d. Minimnya buku referensi. 
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2.7 Hal-Hal yang Dianggap Perlu  

 Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu, diantaranya : 

a. Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan ini. 

b. Menyesuaikandata dengan judul laporan yang kami buat dan 

mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan .
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BAB III 
PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) 
DAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI PT. 

HALEYORA POWER AREA DUMAI 
 

3.1  Pengertian Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) 

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-angkah 

pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk 

mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, 

serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan) dalam arti tidak merusak 

lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik. Beberapa pengertian/definisi: 

Keselamatan kerja adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi 

pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan 

ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, 

pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang 

timbul karena hubungan kerja yang menimpa pekerja. 

Keselamatan umum adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi 

masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan 

ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, 

pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang 

berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. 

Keselamatan lingkungan adalah upaya untuk mewujudkan kondisi akrab 

lingkungan dari Instalasi, dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya 

pencemaran dan pencegahan. 

Keselamatan instalasi adalah upaya untuk mewujudkan kondisi andal dan 

aman bagi Instalasi dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan pengamanan 

terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan Instalasi. 
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3.2. Tujuan Keselamatan Ketenagalistrikan(K2) 

 Untuk mewujudkan kondisi: 

a. Andal dan aman bagi instalasi; 

b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hiduplainnya; 

c. Ramahlingkungan 

 

3.3 Upaya Untuk MengwujudkanK2 

a. Standarisasi 

b. Penerapan PilarK2 

c. Sertifikasi 

d. PenerapanSOP 

e. Adanya Pengawas Perkerjaan 

 

3.4    Landasan Hukum / DasarHukum 

a. 1UU No.1 / 1970 tentang KeselamatanKerja. 

b. UU No.30 / 2009 tentangKetenagalistrikan. 

c. Keppres No.22 / 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. 

d. Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3(SMK3) 

e. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 ttg Pedoman KeselamatanInstalasi. 

f. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 ttg Pedoman KeselamatanUmum. 

g. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Kerja. 

Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 tentang 

ketenagalistrikan,Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelakan sebagai 

barikut: 

a). Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuh ketentuan 

keselamatan ketenagalistrikan. 
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b). Keselamatan ketenagalistrikan meliputi: 

1. Standarisasi 

2. Pengamanan instalasi dan pemanfaat TL untuk mewujudkan kondisi: 

3. Andal dan aman bagi instalasi ( Keselamatan Instalasi) 

4. Aman dari bahaya bagi manusia: 

4.1 Tenaga Kerja ( Keselamatan Kerja) 

4.2 Masyarakat Umum ( Keselamatan Umum) 

5. Akrab lingkungan ( Keselamatan Lingkungan) 

6. Sertifikasi: 

6.1. Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaanTL, 

6.2. Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi 

pemanfaatan TL (instalasipelanggan), 

6.3. Tanda keselamatan bagi pemanfaat TL (alat kerja/rumah 

tangga) 

6.4. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknikketenagalistrikan. 

 

3.5 Empat Pilar KeselamatanKetenagalistrikan 

a. Keselamatan Kerja : perlindungan terhadappegawai 

b. Keselamatan Umum: perlindungan terhadap masyarakat ,instalansi 

c. Keselamatan Lingkungan : perlindungan terhadap lingkunganinstalansi 

d. Keselamatan Instalansi : perlindungan terhadap instalasi penyediaan 

Tenaga Listrik 
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3.6 Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 

KetentuanPidana 

1. Pasal 50  
a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan 

matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus jutarupiah). 

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ataupemegang izin operasi 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

b. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk 

memberi ganti rugi kepadakorban. 

c. Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pasal 51 

a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengamhi 

kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus jutarupiah). 

b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan 

terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 
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3.7 Pengertian Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) 

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada 

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 

Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja 

yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya 

peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, cacat bahkan 

tewas). 

 

3.8 kesehatan dan keselamatan kerja listrik 

Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan alat, 

bahan, proses, tempat (lingkungan) dan cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari 

keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam 

melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik disekitarnya, baik dalam  

bentuk instalasi maupun jaringan. 

Pada dasarnya keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban dari, oleh 

dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani dan menggunakan daya listrik. 

Latar belakang keselamatan kerja listrik tidak lepas dari tingkat kehidupan 

masyarakat baik pendidikan, sosial ekonominya dan kebiasaan akan merupakan 

faktor-faktor yang banyak kaitannya dengan keselamatan kerja. Kecepatan 

perkembangan perlistrikan dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit 

melampaui kesiapan masyarakat yang masih terbatas pengetahuannya tentang seluk 

beluk perlistrikan. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) merupakan rambu- 

rambu utama dalam menanggulangi bahaya listrik yang diakibatkan oleh pelayanan, 

penyediaan dan penggunaan daya listrik. 
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3.9 Keselamatan Kerja Pada Kelistrikan 

Langkah- langkah konkrit mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat 

bekerja dengan aliran listrik, berikut merupakan langkah-langkahnya : 

1. Memasang / melengkapi alat penangkal petir pada lokasi – lokasi kerja 

tertentu (terbuka dan atautinggi). 

2. Memberikan pelatihan kepada para pekerja antara lain meliputi: Menjelaskan 

potensi bahaya yang mungkinterjadi 

3.  Menjelaskan potensi bahaya yang mungkinterjadi 

4.   Menjelaskan potensi bahaya yang mungkinterjadi 

5.  Menjelaskan cara penggunaan APD yangbenar. 

6.  Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, antara lain : sepatu bot dari 

bahan karet atau berisolasi dan tidak diperkenankan dengan kakitelanjang. 

7.  Memastikan tangan dan kaki tidak dalam kondisi basah pada waktu bekerja 

yang berhubungan dengan instalasi listrik. 

8.  Memasang / memberi tanda bahaya pada setiap peralatan instalasi listrik yang 

mengandung risiko atau bahaya (voltagetinggi). 

9.  Memastikan system pentanahan (grounding) untuk panel atau instalasi listrik 

yang dipergunakan untuk bekerja sudah terpasang denganbaik. 

10. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap panel atau instalasi listrik 

lainnya, bila petugas pemeriksa menemukan pintu panel dalam keadaan 

terbuka atau tidak terkunci maka petugas tersebut harus memeriksa keadaan 

panel tersebut dan segeramengunci. 

11. Memeriksa kondisi kabel listrik, bila menemukan kabel listrik dalam kondisi 

terkelupas atau sambungan tidak dibalut dengan isolasi harus segera 

diperbaiki dengan membungkus kabel listrik tersebut dengan bahan isolator. 

12. Menempatkan dan mengatur sedemikian rupa terhadap jaringan atau 

instalasi listrik untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja akibat listrik. 

13. Menyesuaikan ukuran dan kualitas kabel listrik yang dipergunakan 
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disesuaikan dengankebutuhan. 

14. Pekerja yang tidak terlatih atau tidak ahli atau bukan instalatur tidak 

diperkenankan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi 

listrik. 

15. Pada waktu memperbaiki instalasi listrik, memastikan aliran listrik dalam 

kondisi mati dan memasang label / tanda peringatan pada panel atau switch 

on / off “Aliran listrik Jangan Dihidupkan” untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan kerja akibat aliran listrik yang dihidupkan dengan tiba-tiba oleh 

petugas yang lainnya ataupekerja. 

16. Memastikan bahwa alat-alat yang menggunakan aliran listrik harus sudah 

dicabut dari stop kontak sebelum meninggalkanpekerjaan. 

3.10  Kedisiplinan K3 Agar Terhindar Dari Bahaya Kecelakaan Kerja Di                  

PT.Haleyora Power Area Dumai 

1. Melakukan  safety breafing sebelum memulaikan pekerjaan 

2.  Melakukan pekerjaan atas dasar dokumen working permit/ work order 

3.  Membuat dan memahami identifikasi bahaya pengendalian penilaian resiko   

dan job safety analisis pada setiap pekerjaan. 

4. Memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan langkah  dan  SOP. 

5.  Bekerja dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP. 

6.  Bekerja dengan menggunakan alat kerja sesuai SOP. 

7. Melakukan pengecekan tegangan dengan menggunakan alat voltage detektor. 

8.  Melakukan pemasangan grounding pada kedua sisi sesuai SOP. 

9.  Memasang rambu/loto pada saat melaksana kan pekerjaan 

10. Mengingat kan rekan kerja yang berada pada kondisi berbahaya pada saat 

kerja. 
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3.11 Prosedur Pemeliharaan Rights Of Way (Row) Di Pt.Haleyora Power Area 

Dumai 

Peralatan Kerja: 

1. RadioKomunikasi 

2. Tangga Sliding/geser/fiberglass 11meter 

3. Volt Detector 

4. Tali pengikattangga 

5. SÖc Tahan Tegangan 20 kV + Angkus/Egrek 

6. Chansaw 

7. Parang/Golok 

8. TaliManil 

9. Pengait CabangPohon 

Perlengkapan K3 : 

1. Helmpengaman 

2. Sabuk Pengaman / safetybelt 

3. Sepatu bahan isolasi 20kV 

4. Sarung tangan isolasi 20kV 

5. Sarung tangan kain / semiku]it 

6. SepatuBoot 

7.   Kaca mata 
 

3.12 PROSEDUR KERJA 

1. Petugas pelaksana mendapatkan Perintah Kerja (WO) dari Supervisor 

Operasi/Har dan Inspeksi, yang mana perintah kerja (WO) tersebut telah 

diInspeksi dan hasilnya di Evalusi terlebih dahulu. 

2.  Perintah Kerja (WO) tersebut diserahkan ke Petugas 

pelaksana,Teampengawas pekerjaan / Koordinator ULP melakukan Inspeksi 

kelapangan dengan mengamati kemungkinan resiko-resiko yang akan timbul 

dan segera menyusun Hirac atau JSA. 
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3. Setelah perintah Kerja ( WO ) telah diterima dari Supervisor Operasi / Har 

dan Inspeksi, Petugas segera kelapangan, sesampainya dilapangan Petugas 

pelaksana mempersiapkan peralatan Kerja serta peralatan K3yang sudah 

memenuhi kaidah — kaidah K3. 

4. Petugas pelaksana lapangan didalam melaksanakan perampalan pohon 

Dilarang menggunakan alat berupa Stic yang terbuat dari logam 7 best yang 

dengan mudah dapat menghantarkan arus listrik. 

 Selanjutnyasebelummelaksanakanperampalanpohon,Petugaspelaksanaharusm

engerti kondisi Aman, Berisiko dan Urgent dengan mengacu kepada ruang 

bebas (RighofWay) dan Jarak Aman (Safety Disnance) dengan jarak 

>2,5meter,Status ini boleh dilakukan oleh Petugas pelaksana tanpa 

mematikan arus listrik /pemadaman. 

6. Dan apabila jarak pohon dengan jaringan s 2,5 meter maka langkah yang 

harus dilakukan Petugas pelaksana adalah, mengambil jalan aman harus 

dengan menggunakan APD (Alat pelindung diri)melekat, maupun peralatan 

K3 diantaranya, menggunakan Stic 20 kv yang sudah dilengkapi dengan 

Angkus/Egrek, Sepatu 20 kV, dan Sarung Tangan 20 kV yang sesuai dengan 

kaidah – kaidah K3. 

7.  Sebelum pekerjaan perampalan pohon dilaksanakan, Petugas pelaksana 

terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi pohon, baik terhadap jaringan 

listrik itu sendiri, maupun terhadap lingkungan Masyarakat disekitar yang 

akan dapat merugikan / membahayakan, serta memprediksi jatuhnya pohon / 

dahan pada posisiaman. 

8. Dan disamping itu juga Petugas pelaksana harus jeli melihat kondisi pohon 

yang berkemungkinan adanya binatang — binatang yang berbisa diantaranya, 

seperti Ular, penyengat ( Tawon ) dengan cara menggoyang - goyangkan 

pohon/dahan yang bakal dirampaldenganmenyiapkan salah satunya, APD 

(Alat pelindung diri)seperti bajutebal, sarung tangan kulit tebal, jaring 
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penutup muka/wajah, serta melumurkan minyak Tawon. 
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BAB IV 
PENUTUP 

  

4.1 kesimpulan 

 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) adalah segala upaya atau langkah-

angkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga 

listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari 

bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan) dalam 

arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenagalistrik. 

K3 ialah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada 

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha 

pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai 

kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa 

manusia (luka ringan, luka berat, cacat bahkan tewas). 

 

4.2 Saran 

1. Pengadaan seminar – seminar tentang pentingnya K2 dan K3 dalam 

pekerjaan perlu dilakukan untuk menanamkan safety act pada setiap 

karyawan dalam melaksanakanpekerjaan. 

2. Penerapan K2 dan K3 pada setiap unit PLN perlu ditingkatkan agar dapat 

terjadi zero accident dan safetycondition. 

3. Adanya APD pada setiap unit PLN sangat diperlukan untuk mengurangi 

resiko bahaya yang ditimbulkan pada pekerjaan yang dilakukan sehingga 

dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja.
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