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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin penulis ucapkan Puji Syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan sekaligus menyusun laporan Kerja Praktek (KP) di PLN. 

Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang sebagai salah satu syarat bagi penulis 

dalam menyelesaikan kerja praktek (KP) Program Studi Diploma Tiga (DIII) 

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bengkalis. 

Kerja Praktek (KP) ini merupakan salah satu program Politeknik Negeri 

Bengkalis khususnya Program Studi Teknik Elektronika, yang wajib diikuti oleh 

seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan didunia kerja serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman baru dalam menunjang ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

Laporan ini diharapkan dapat menambah kreativitas dan pengetahuan 

yang baik dan buruk bagi penulis maupun bagi pembaca laporan ini. Akhirnya, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) sampai tersusunnya laporan ini dengan 

baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Johny Custer, ST.,MT., Selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Bapak Armada, S,Pd.,MT Selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Akmal Indra, S,T.,MT Selaku Wakil Direktur III Bidang 

Akademik Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Wan Muhammad Faizal, ST.,MT., Selaku Ketua Jurusan 

Teknik Elektro. 

5. Agustiawa MT., Selaku Ketua Program Studi DIII Teknik Elektronika. 

6. Abdul Hadi ST.MT., Selaku Pembimbing Laporan Kerja Praktek 

7. Bapak Ali Wardana Selaku Direktur Perusahaan Di Perusahaan PT. 
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Adra Gemilang ULP Bengkalis. 

8. Bapak Heriyadi Selaku Koordinator Lapangan Di Perusahaan PT. 

Adra Gemilang ULP Bengkalis. 

9. Bapak Karyono Selaku Pembimbing Lapangan Di Perusahaan PT. 

Adra Gemilang ULP Bengkalis  

10. Seluruh Karyawan PT. Adra Gemilang ULP Bengkalis  

11. Bapak Dan Ibuk Dosen Program Studi Teknik Elektronika. 

12. Kedua Orang Tua Tercinta Yang Telah Memberikan Dukungan Baik 

Secara Moral Maupun Materil. 

13. Teman Teman Seperjuangan Yang Sudah Membantu Dan 

Memberikan Dukungan Sehingga Penulis Bisa Menyelesaikan 

Laporan Kp Ini. 

Usaha maksimal dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tidak luput 

dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kekhilafan penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun 

dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. 

Akhir kata penulis berharap kritik dan saran yang membangun sehingga 

penulis bisa memperbaikinya di masa mendatang dan semoga laporan Kerja 

Praktek ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kita semua. Semoga Allah 

SWT memberkati usaha yang kita lakukan, Amin. 

 

Bengkalis,  September 2021 

 Penulis   

 

 

 Hajijah Yusra Sihotang 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PT. ADRA GEMILANG 

 

beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan 

umum mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula 

bergerak dibidang gas memperluas usahanya di bidang listrik. 

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang 

Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan 

listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang 

ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan 

buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas 

yang dikuasai Jepang pada bulan SePTember 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang 

nasionalisasi semua perusahaan Belanda, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati 

untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung badan 

pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penempatan secara resmi 

tahun 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 

1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke–19, pada saat 
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September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas digabung dengan Hari 

Kebangkitan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 03 

Desember. 

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.134/43.PE/1992 pada tanggal 31 

Agustus 1992 ditetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian- 

pembagian kurun waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu : 

 

a. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan 

swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha kelistrikan untuk umum 

yang dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik 

swasta milik Belanda seperti : 

1. NV ANIFM 

2. NV GRBRO 

3. NV OGRML 

 

b. Periode Tahun 1943-1945 

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan listrik swasta 

tersebut dikuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi 

suatu kondisi suatu daerah-daerah tertentu seperti perusahaan listrik Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

 

c. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas disebut dari Jepang dan melalui Ketetapan 

Presiden RI No. 1/Sd/.1945 tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan listrik 

dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi Belanda ke-1, 

perusahaan-perusahaan listrik yang di bentuk dengan Ketetapan Presiden diatas, 

dikuasai kembali oleh pemiliknya semula. Pada Agresi Belanda ke-2 (19 

Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor jawatan listrik dan gas direbut  
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oleh pemerintah kolonial Belanda, kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 jawatan 

listrik dan gas diubah menjadi listrik dan gas milik pemerintah kolonial Belanda, 

sedangkan perusahaan listrik swasta diserahkan kembali kepada pemiliknya 

semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi 

perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta 

tersebut diambil dan digabungkan ke jawatan tenaga diubah menjadi Perusahaan 

Listrik Negara melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga 

No. P.25/45/17 tanggal 23 SePTember 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan 

Listrik Negara (DD. PLN) terbentuk. 

Berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan 

Negara” dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 tahun 

1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum perusahaan listrik Negara (BPU-

PLN), yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas, dan berada didalam 

satu wadah organisasi. 

 

d. Periode Tahun 1967 – 1985 

Dalam Kabinet Pembangunan I, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan 

(LMK) dialihkan ke departemen PUTL No.6/PRT/1970. Tahun 1972, PLN 

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No.18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada 

PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan 

umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagian perusahaan. 

Mengingat kebijaksanaan energi perlu untuk ditetapkan secara nasional, 

maka Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi, 

dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke 

Departemen Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh 

Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen 

Ketenagaan diubah menjadi Ditjen Listrik Energi Baru (LEB).  
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Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya yaitu : 

1. Pembinaan program kelistrikan 

2. Pembinaan perusahaan kelistrikan 

3. Pengembangan energi baru 

Terlihat bahwa tugas-tugas pemerintah yang semula dipukul oleh PLN (secara 

bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih memuaskan 

fungsinya sebagai perusahaan. 

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang 

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan 

ekonomi masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan tenaga 

listrik, pemanfaatan dan pengelolaanya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga 

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang 

baik. Kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan yang 

berkesinambungan diperlukan upaya-upaya. 

 

perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan 

bertumpu pada potensi insani. Unruk mencapai visi tersebut maka perusahaan 

PT. Adra Gemilang memiliki misi diantarnya : 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang 

saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 

sehingga masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

 

 

1.2. Visi Dan Misi 

Perusahaan PT. Adra Gemilang memiliki visi yaitu diakui sebagai 
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sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran 

diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan 

atau jabatan masing-masing yang disusun 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. 

Organisasi yang dimaksud disini adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan  

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. 

1.3. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. ADRA GEMILANGPELAYANAN TEKNIK ULP BENGKALIS 
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Gambar 1. 1 Struktur organisasi PT.Adra Gemilang 

   ( sumber. PT. Adra gemilang, 2020) 
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Adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut. 

a. Direktur perusahaan PT. Adra Gemilang adalah orang yang mempunyai 

perusahaan dan mendirikan perusahaan tersebut. 

b. Koordinator pelayanan teknik (yantek) tugasnya mengawasi setiap karyawan 

pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan target yang diberikan 

perusahaan. 

c. Ahli K2 dan K3 bertugas memberikan arahan kepada karyawan pelayanan 

teknik (yantek) agar selalu menggunakan safety saat melakukan pekerjaan. 

d. Entri data tugasnya menginput data-data perusahaan. 

e. Karyawan pelayanan teknik (yantek) tugasnya mengatasi atau memperbaiki 

gangguan jaringan tegangan menegah, gangguan rumah pelanggan, dan 

target. 

 

perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (yantek) 

dibidang kelistrikan yang terletak di Jalan Rumbia, Kecamatan Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan di 

jaringan tengangan menegah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan rumah 

pelanggan dan target yang diberikan perusahaan, adapun target yang diberikan 

adalah pemangkasan pohon atau dahan pohon pada jaringan tegangan menegah, 

inspeksi jaringan tegangan menegah, inspeksi dan pengkuran gardu, serta 

penyeimbangan beban trafo dan PHB-TR (Perangkat Hubung Bagi Tegangan 

Rendah). 

1.4. Ruang Lingkup PT. Adra Gemilang 

PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis adalah sebuah 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

Adra Gemilang yaitu sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan yang 

lebih bermanfaat, karena pada saat melakukan kerja praktek kita bisa melihat 

semua secara langsung proses suatu perkerjaan dengan lebih jelas dari segi alat 

maupun yang lainnya. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan selama 60 hari     

(05 Juli – 05 SePTember 2021) di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang 

adalah sebagai berikut: 

Daftar piket mahasiswa kerja praktek  Tabel 2. 1 Daftar piket mahasiawa praktek 
 

Pagi Sore Malam 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 
Catatan : Setiap pagi dan setiap pergantian shift seluruh karyawan dan petugas 

yang bertugas serta peserta kerja praktek melaksanakan briefing. 

 

Tabel 2. 2 Agenda kegiatan minggu ke 1 tanggal 05 s/d 11 Juli 2021  

 

NO  

Hari/Tanggal 

 

Uraian Kegiatan 

 

  1 

 

Senin/05-07-2021 

 

Briefing kerja praktek dari Rayon Bengkalis dan 

memperkenalkan diri 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

Selasa/06-07-2021 

 

pengarahan kerja praktek dari PT adra gemilang. Selain itu 

penulis juga diajarkan bagaimana menerima pengaduan dan 

melayani keluhan pelanggan serta membuat laporan 

pelayanan. 

 

2.1.  Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Melakukan kegiatan kerja praktek (KP) di PLN. Rayon Bengkalis PT. 
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  3 

 

 

Rabu/07-07-2021 

 

Pengarahan oleh pembimbing kp untuk memahami aplikasi 

AP2T (Aplikasi pelayanan pelanggan terpadu)  

 

dan APKT (Aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu) untuk 

menangani keluhan atau gangguan yang terjadi pada 

pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

Kamis/08-07-2021 

 

Pengenalan beban Feeder dan cara kerja Feeder serta 

menginput data beban Feeder pada komputer setiap satu jam 

sekali. Selain itu penulis juga diajarkan untuk membuat kode 

CT (Clear temper) pada aplikasi AP2T dan kode KCT pada 

aplikasi APKT. 

 

 

 

  5. 

 

 

Jum’at/09-07-2021 

 

penulis membuat CT yang dibutuhkan saat ada keluhan pada 

pelanggan yang melapor dan memantau serta menginput data 

monitoring beban Feeder. 

 

 

 

  6. 

 

Sabtu – Minggu 

10-11/07-2021 

 

 

Libur piket 

 
 
Minggu pertama tanggal 5 – 11 November 2020 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 5 Juli 2021 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, penulis bersama peserta kerja 

praktek dari Politeknik Negeri Bengkalis lainnya memperkenalkan diri kepada 

koordinator lapangan yaitu Bapak Heryadi, selanjutnya memperkenalkan diri 

kepada pembimbing kerja praktek serta seluruh karyawan PLN. Rayon Bengkalis 

PT. Adra gemilang. Pada hari pertama ini, penulis diberikan bekal tentang segala 

pekerjaan di PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.  

Selanjutnya penulis di perkenalkan safety yang harus digunakan seperti 

sepatu, rompi, sarung tangan, kaca mata , dan baju praktek. Mengingatkan di 

daerah lingkungan tempat kerja berbahaya dan bertegangan tinggi. Selain itu 

setiap pagi dan pergantian shift petugas yang bertuga pada setiap waktunya selalu 

dilakukan briefing untuk mengawali kegiatan. 
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Gambar 2. 1 Briefing dan pengenalan diri 

(Sumber: PT. Adra Gemilang, 2021) 

 

 

 

2. Selasa, 6 Juli 2021 

Pada hari ini, penulis diberikan pengarahan kerja praktek dari  PT Adra gemilang. 

Selain itu penulis juga diajarkan bagaimana menerima pengaduan dan melayani 

keluhan pelanggan serta membuat laporan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. 2 Membuat Laporan Pelayanan Pelanggan 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Rabu, 7 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp diajarkan untuk memahami 

aplikasi AP2T (Aplikasi pelayanan pelanggan terpadu) dan APKT (Aplikasi 

pengaduan dan keluhan terpadu) untuk menangani keluhan atau gangguan yang 

terjadi pada pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Aplikasi AP2T dan APKT 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 8 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp dibimbing untuk mengenali 

beban Feeder dan cara kerja Feeder serta menginput data beban Feeder pada 

komputer setiap satu jam sekali. Selain itu penulis juga diajarkan untuk membuat 

kode CT (Clear temper) pada aplikasi AP2T dan kode KCT pada aplikasi APKT. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Penginputan Data Beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Jum’at, 9 Juli 2021 

 

Pada hari ke empat KP, penulis membuat CT yang dibutuhkan saat ada 

keluhan pada pelanggan yang melapor dan memantau serta menginput data 

monitoring beban Feeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 5 Membuat Kode Clear Tamper 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 
Tabel 2. 3 Agenda kegiatan minggu ke 2 tanggal 12 s/d 18 Juli 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1. 

 

Senin/12-07-2021 

Melakukan kegiatan pelayanan keluhan dan pengaduan 

pelanggan di kantor 

 

 

2. 

 

Selasa/13-07-2021 

Ikut menangani keluhan pelanggan tentang meteran periksa. 

 

 

3. 

 

Rabu/14-07-2021 
Melakukan kegiatan gotong royong ROW 

(pemangkasan pohon) 

 

 

4. 

 

Kamis /15-07-2021 
Melakukan kegiatan inspeksi gardu, membuat CT, dan 

melakukan monitoring pada beban Feeder. 

 

  

5. 

 

Jumat/16-07-2021 
Melayani dan membuat laporan keluhan pelanggan di kantor. 

 

 

6. 

  Sabtu – minggu 

17-18/07-2021 
Libur piket 
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Minggu kedua tanggal 12 – 16 November 2020 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 12 Juli 2021 

Pada hari kelima KP, penulis melakukan kegiatan pelayanan keluhan dan 

pengaduan pelanggan di kantor, membuat CT dan KCT yang dibutuhkan saat ada 

gangguan pada pelanggan. Kode CT ini biasanya diperlukan untuk keluhan dan 

gangguan pada meteran yg bertuliskan periksa dan juga ketika pelanggan tidak 

bisa mengisi pulsa atau token. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2. 6 Membuat Kode Clear Tamper 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Selasa, 13 Juli 2021 

Pada hari ke enam KP, penulis melakukan kegiatan pelayanan dan membuat 

laporan keluhan pelanggan di kantor, membuat CT dan KCT, penulis ikut turun 

bersama pembimbing kp dalam menangani keluhan pelanggan tentang meteran 

periksa berkali kali dan mengganti meteran pelanggan dengan meteran merah atau 

meteran sementara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 7 Mengganti Meteran Dummy 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 



 

 

14 

 

3. Rabu 14 Juli 2021 

Pada hari ketujuh KP, penulis bersama tim dan juga pembimbing KP 

melakukan kegiatan gotong royong/Pemangkasan pohon di JTM (ROW) Diatas 

JTM (jaringan tegangan menengah) untuk meminimalisir agar tidak terjadi 

gangguan ataupun trip pada Feeder. Lokasi pemangkasan dilakukan dari jalan 

rumbia , delik s/d jangkang dan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 8 . Briefing Sebelum melaksanakan Kegiatan ROW 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

4. Kamis, 15 Juli 2021 

Pada hari ke delapan KP, penulis besama pembimbing kp melakukan kegiatan 

inspeksi gardu, membuat CT, dan melakukan monitoring pada beban Feeder. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9  Pengukuran gardu distribusi 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Jumat, 16 Juli 2021 

Pada hari ke sembilan KP, penulis melakukan  kegiatan melayani dan membuat 

laporan keluhan pelanggan di kantor, membuat CT, monitoring beban Feeder 

setiap satu jam sekali, dan menginput data beban Feeder ke komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Monitooring Beban Feeder 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 
Tabel 2. 4 Agenda kegiatan minggu ke 3 tanggal 19 s/d 25 November 2021 

 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1. 

 

Senin/19-07-2021 

Melakukan kegiatan inspeksi gardu penyulang express jurusan 

sungai alam dan subrantas.  

 

 

2. 

 

Selasa/20-07-2021 

Libur piket 

 

 

3. 

 

 

Rabu/21-07-2021 

Melayani keluhan pelanggan, ikut melakukan penggantian 

MCB meteran pelanggan bersama pembimbing kp.  

 

 

4. 

 

Kamis/22-07-2021 

Monitoring beban Feeder, melakukan kegiatan inspeksi gardu. 

 

 

5. 

 

Jumat/23-08-2021 

Menginput data dokumentasi kontruksi tiang listrik 

( JTM ) yang sudah di survei oleh petugas kedalam pendataan 

laporan kegiatan. 

 

6. 

 

Sabtu – minggu  

24-25/08-2021 

   Libur piket 
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Minggu ketiga tanggal 19 – 23 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 19 Juli 2021 

      Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp melakukan kegiatan inspeksi 

gardu penyulang express jurusan sungai alam dan subrantas. Selain itu penulis 

juga melakukan monitoring beban Feeder setiap satu jam sekali. 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 2. 11 Papan Hubungun Bagi Perangkat Lunak 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 
 

 

2. Rabu, 21 Juli 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan melayani keluhan pelanggan, 

menginput data beban Feeder pada komputer. Penulis juga ikut melakukan 

penggantian MCB meteran pelanggan bersama pembimbing kp. Biasanya 

penyebab penggantian mcb ini disebabkan oleh mcb yang rusak, mcb selalu 

banting, berlebihnya pemakaian daya dan lainnya. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 12 Penggantian MCB Yang Rusak 
 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Kamis, 22 Juli 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan monitoring beban Feeder setiap satu 

jam sekali, menginput data Feeder pada komputer. Dan pada malam harinya 

penulis ikut bersama pembimbing kp untuk melakukan kegiatan inspeksi dan 

pengukuran gardu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. 13 Inspeksi Dan Pengukuran Gardu 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

4. Jumat, 23 Juli 2021 

Pada hari ini penulis membantu pembimbing kp melakukan kegiatan 

menginput data dokumentasi kontruksi tiang listrik ( JTM ) yang sudah di survei 

oleh petugas kedalam pendataan laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 14 Menginput Data Konstruksi Tiang JTM. 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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Tabel 2. 5 Agenda kegiatan minggu ke 4 tanggal 26 s/d 31 Juli 2021 

 

 

Minggu keempat tanggal 26 – 30 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 26 Juli 2021 

Pada hari imi penulis hanya melakukan pelayanan dikantor, membuat CT 

(Clear Tamper) yang dibutuhkan pelanggan saat ada gangguan. Biasanya CT 

dibutuhkan saat ada gangguan pada meteran pelanggan seperti gagal isi token, 

meteran periksa, token ke blokir dan lainnya. 

 

 

 

 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1 

 

Senin/26-07-2021 
 

 Melakukan pelayanan keluhan pelanggan dikantor. 

 

 

 

2 

 

 

Selasa/27-07-2021 

 

Membantu pembimbing kp untuk menginput dan merubah 

format data dokumentasi kontruksi tiang JTM. 

 

 

 

3 

 

 

Rabu/28-07-2021 

 

Melakukan kegiatan ROW ( pemangkasan ) pohon di daerah 

meskom dan pedekik. 

 

 

4 

 

Kamis/29-07-2021 

 

Melakukan pelayanan keluhan pelanggan dikantor. 

 

 

5 

 

Jum’at/30-07-2021 
 

menangani gangguan pada kabel SR (saluran rumah) yang 

putus pada rumah pelanggan. 

 

 

6 

Sabtu – Minggu 

31-07/01-08 -2021 

 

Libur piket 
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2. Selasa, 27 Juli 2021 

Pada hari ini penulis membantu pembimbing kp untuk menginput dan 

merubah format data dokumentasi kontruksi tiang jaringan tegangan menengah 

(JTM). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 16 Menginput Dokumentasi Kontruksi Tiang JTM 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

3. Rabu, 28 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp melakukan kegiatan ROW 

(pemangkasan ) pohon di daerah meskom dan pedekik. Kegiatan ROW ini 

dilakukan untuk melindungi jaringan kabel TM, membersihkan jaringan dan 

meminimalisir agar tidak terjadi gangguan dan trip. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 17 Pemangkasan Pohon Kelapa sawit 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)

Gambar 2. 15 Membuat Kode Clear Tamper 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Kamis, 29 Juli 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan pelayanan pelanggan, dan melakukan 

monitoring beban Feeder serta menginput data beban Feeder setiap satu jam 

sekali. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 18 Monitoring beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Jumat, 30 Juli 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan monitooring beban Feeder. Penulis 

juga ikut bersama pembimbing kp untuk menangani gangguan pada kabel SR ( 

saluran rumah ) yang putus pada rumah pelanggan yang berlokasi di jalan utama 

meskom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 19 Pemasangan Kabel SR pealanggan Yang Putus 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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Tabel 2. 6 Agenda kegiatan minggu ke 5 tanggal 02s/d 08 Agustus 2021 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1 

 

Senin/02-08-2021 

 

Monitoring beban Feeder 

 

 

2 

 

Selasa/03-08-2021 

 

Penamganan gangguan memperbaiki tiang yang miring  

 

3 

 

Rabu/04-08-2021 

 

Melakukan kegiatan penggantian tiang listrik yang sudah 

kropos. 

 

 

4. 

 

Kamis/05-08-2021 

 

Menginput data kontruksi tiang JTM TIR2  

 

 

5. 

 

Jumat/06-08-2021 

 

Menginput data inspeksi gardu pada bulan juli 2021 

 

 

6. 

 

Sabtu – Minggu 

07-08/08-2021 

 

Libur piket 

 

 

 

Minggu kelima tanggal 02 Agustus s/d 08 Agustus 2021 
 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 02 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan monitooring beban Feeder, melayani 

pelanggan dan menginput data beban Feeder pada komputer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 20 Penginputan Data Beban Feeder. 
 ( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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2. Selasa, 03 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp ikut kelapangan unruk 

melakukan kegiatan penanganan gangguan perbaikan tiang yang miring akibat di 

tabrak oleh mobil. Lokasi di jalan utama bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 21 Perbaikan Tiang Yang Miring. 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

3. Rabu, 04 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis ikut bersama pembimbing kp untuk melakukan kegiatan 

penggantian tiang listrik yang sudah kropos di jalan kha rasyid pedekik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 22 Penggantian Tiang Listrik Yang Kropos 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Kamis, 05 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis membantu pembimbing kp menginput data dokumentasi 

kontruksi tiang JTM tir1-tir2 untuk pelaporan kegiatan bulanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 23 Menginput Dokumentasi Kontruksi Tiang JTM TIR 1&2 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Jumat, 06 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis membantu pembimbing kp untuk menginput data inspeksi 

gardu pada bulan juli untuk pelaporan kegiatan bulanan. Selain itu penulis juga 

melakukan kegiatan monitooring beban Feeder dan menginput data beban Feeder 

pada komputer setiap satu jam sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 24 Menginput Data Beban Feeder 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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Tabel 2. 7 Agenda kegiatan minggu ke 6 tanggal 09 s/d 15 Agustus 2021 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1 

 

Senin/09-08-2021 

 

Membuat laporan keluhan pelanggan. 

 

 

2 

 

Selasa/10-08-2021 

 

Menyelesaikan gangguan kwh meter periksa pada pelanggan 

dengan memasukkan kode CT. 

 

 

3 

 

Rabu/11-08-2021 

 

Ikut melakukan ROW (pemangkasan) pohon.  

 

 

4 

 

Kamis/12-08-2021 

 

Monitoring beban Feeder dan menginput data Feeder setiap 

satu jam sekali. 

 

 

5 

 

Jum’at/13-08-2021 

 

monitoring beban Feeder dan membuat kode CT  

(clear temper) 

 

 

6 

Sabtu – Minggu 

14-15/08-2021 

 

Libur piket 

 

 

Minggu keenam tanggal 09 Agustus s/d 15 Agustus 2021 
 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 09 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan pelayanan keluhan pelanggan dan 

membuat laporan keluhan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 25 Membuat Laporan Keluhan Pelanggan 

. ( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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2. Selasa, 10 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan pelayanan pelanggan dan ikut 

membantu menyelesaikan gangguan kwh meter periksa pada pelanggan dengan 

memasukkan kode CT (clear temper ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 26 Menangani Kwh Meter Periksa 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Rabu, 11 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp ikut melakukan ROW 

(pemangkasan) pohon dan bambu dijlan hangtuah jurusan sei alam. ROW 

dilakukan untuk melindungi jaringan dan mengurangi tingkat terjadinya gangguan 

dan trip. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 27 Kegiatan ROW Di Jalan Utama Tameran Bengkalis 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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4. Kamis, 12 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan monitoring beban Feeder dan 

menginput data Feeder setiap satu jam sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 28 Menginput Data Beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

  

 

5. Jumat, 13 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan melakukan kegiatan pelayanan 

pelanggan dikantor, monitoring beban Feeder dan membuat kode CT (clear 

temper) saat ada keluhan mengenai meteran periksa, meteran terblokir, gagal isi 

token dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 29 Membuat kode Clear Tamper 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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Tabel 2. 8 Agenda kegiatan minggu ke 7 tanggal 16 s/d 22 Agustus 2021 

 

 

NO 

 

Hari/Tanggal 

 

Uraian Kegiatan 

 

1 

 

Senin/16-08-2021 

 

Melakukan kegiatan inspeksi gardu. 

 

 

2 

 

Selasa/17-08-2021 

 

Libur piket 

 

3 

 

Rabu/18-08-2021 

 

Penanganan RC yang trip, penanganan kabel SR pelanggan 

yang melintang ke jalan. 

 

4 

 

Kamis/19-08-2021 

 

Pengukuran data penyeimbangan beban trafo 

 

 

5 

 

Jum’at/20-08-2021 

 

monitoring beban Feeder dan membuat kode CT  

(clear temper) 

 

6 

 

Sabtu – Minggu 

21-22/08-2021 

 

Libur piket 

 

 
Minggu ketujuh tanggal 16 Agustus s/d 20 Agustus 2021 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 16 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

inspeksi dan pengukuran gardu di jurusan bantan - jangkang. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 30 Inspeksi Dan Pengukuran Gardu 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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2. Rabu, 18 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing kp ikut kelapangan untuk 

melakukan kegiatan penanganan gangguan Recloser (RC) yang trip akibat 

gangguan jaringan yang disebabkan oleh binatang yang menyentuh kabel JTM 

Lokasi dijalan penampi bengkalis. Dan juga melakukan Penaganan kabel SR 

pelanggan yang melintang ke jalan lokasi di jalan pertanian Senggoro.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 31  Penanganan RC Trip Di Jalan Penampi 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

3. Kamis, 19 Agustus 20211 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

pengukuran beban pada gardu ditribusi jurusan sei alam untuk penyeimbangan 

beban pada trafo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 32 Inspeksi Dan Pengukuran Gardu 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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4. Jumat, 20 Agutus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan melakukan kegiatan pelayanan 

pelanggan dikantor, monitoring beban Feeder dan membuat kode CT (clear 

temper) saat ada keluhan mengenai meteran periksa, meteran terblokir, gagal isi 

token dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 33 Membuat Kode Clear Tamper 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

Tabel 2. 9 Agenda kegiatan minggu ke 8 tanggal 23 s/d 31 Agustus 2021 

 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

 

1 

 

Senin/23-08-2021 

 

Melakukan kegiatan Penyeimbangan Beban Trafo. 

 

2 

 

Selasa/24-08-2021 

 

Menginput Data Beban Feeder. 

 

3 

 

Rabu/25-08-2021 

 

Memperbaiki MCB Pelanggan.   

 

4 

 

Kamis/26-08-2021 

 

Pemeliharaan PHBTR.  

 

5 

 

Jum’at/27-08-2021 

 

Melakukan Inspeksi Dan Pengukuran Gardu. 

 

6 

Sabtu – Minggu 

28-29/08-2021 

  

 Libur piket. 

 

7 

 

Senin/30-08-2021 

   

    Izin tidak mengikuti kegiatan kp. 

 

8 

 

Selasa/31-08-2021 

  

  Menangani meteran periksa dirumah pelanggan. 
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Minggu ke Delapan tanggal 23 Agustus s/d 31 Agustus 2021 
 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 
 

1. Senin, 23 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

penyeimbangan beban pada trafo yang berlokasi di jalan panglima minal senggoro 

Bengkalis. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 34 Penyeimbangan beban trafo 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

2. Selasa, 24 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan monitoring beban Feeder dan 

menginput data Feeder setiap satu jam sekali. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 35 Menginput data beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Rabu, 25 Agutus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan memperbaiki MCB 

pelanggan yang rusak di jalan kelapapati darat, selain itu juga menangani keluhan 

pelanggan yang meminta geser meteran di jalan hangtuah bengkalis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 36 Memperbaiki MCB Yang Rusak 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 
 
 

4. Kamis, 26Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

pemeliharaan PHB-TR (papan hubung bagi tegangan rendah) pada trafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 37 Pemeliharaan PHB-TR 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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5. Jumat, 27 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

inspeksi dan pengukuran gardu jurusan sungai alam. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 38 Pengukuran gardu 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Selasa, 31 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan kegiatan melakukan kegiatan pelayanan 

pelanggan dikantor, monitoring beban Feeder dan memasukkan kode CT (clear 

temper ) pada meteran pelanggan yang periksa dijalan HR.soebrantas bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2. 39 Memasukkan Kode Clear Tamper 

( Sumber: Dokumentasi, 2021)
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Bedasarkan uraian kegiatan yang telah penulis lakukan bersama dengan 

pembimbing lapangan mulai dari minggu pertama sampai minggu kesembilan 

berikut penulis paparkan spesifikasi dari setiap kegiatan yang sering penulis 

lakukan : 

1. Membuat Kode Clear Tamper (CT) dan (KCT)  

pada aplikasi AP2T (aplikasi pelayanan pelanggan terpadu ) digunakan untuk 

membuat kode CT saat ada keluhan dari pelanggan mengenai kwh meter periska, 

kwh meter terblokir, untuk keluhan saat ada kwh meter pelanggan yang terblokir 

yang harus dilakukan adalah memeriksa pemakaian token serta sisa penunggakan 

pembayaran token oleh pelanggan. Selain itu kode CT juga dibutuhkan saat gagal 

mengisi token ataupun ada kerusakan pada meteran pelanggan yang lainnya yang 

memerlukan kode Clear Tamper (CT).  

Sedangkan kode KCT dibuat pada aplikasi pengaduan keluhan pelanggan 

(APKT), biasanya kode ini dibutuhkan saat kode CT tidak bisa mengatasi 

gangguan pada meteran periksa, terblokir maupun gagal saat mengisi token. selain 

itu pada aplikasi APKT digunakan untuk menerima pengaduan gangguan yang 

terjadi pada pelanggan secara online. 

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengatasi gangguan ini adalah : 

a) Aplikasi AP2T (Aplikasi pelayanan pelanggan terpadu) 

b) Aplikasi APKT(Aplikasi pelayanan dan keluhan terpadu) 

2. Terjadi kWh meter pelanggan terdapat keterangan periksa 

Gangguan ini selalu terjadi khususnya pada pelanggan yang menggunakan 

kWh meter pra bayar atau pulsa. Pada kWh meter pra bayar itu sensitif terhadap 

beberapa gangguan misalnya arus bocor pada instalasi rumah, terjadinya petir 

atau kilat, sering menggunakan listrik sampai pulsa habis dan cover kWh meter 

yang dibuka dengan sengaja yang mana apabila salah satu gangguan ini terjadi 

pada kWh meter prabayar  akan memberikan tanda peringatan pada monitor kWh 

meter tersebut yang bertuliskan “Periksa”. Saat gangguan ini terjadi maka kWh 

meter tersubut tidak dapat digunakan untuk mengisi pulsa. Sehingga untuk 
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mengatasi gangguan yang terjadi ini maka langkah yang harus dilakukan adalah 

memeriksa terlebih dahulu kemungkinan penyebab terjadinya hal ini, lalu 

memberikan bukti kWh meter dengan keterangan periksa dengan foto kemudian 

meminta kode Clear Tamper pada yang bertugas menggunakan aplikasi 

pengaduan dan keluhan terpadu (APKT) yang akan dibuat dengan id pelanggan. 

Setelah itu menekan tombol 01 dan kemudian posisikan MCB pada posisi off lalu 

masukkan kode Clear Tamper yang telah didapatkan. 

3. Recloser trip 

Recloser yang mana merupakan salah satu pengaman pada jaringan tegangan 

menengah yang digunakan untuk mengamankan sistem jaringan dari gangguan 

arus berlebih over current reclosser (OCR) dan gangguan hubung tanah ground 

fault reclosser (GFR) pada setiap fasa. Pada daerah Pulau Bengkalis sendiri 

memiliki 4 Recloser di penyulang Bandung jurusan Sei alam (Penampi), 

Penyulang Banten (Prapat Tunggal), Penyulang Tegal (Selat Baru dan Budaran 

Pambang ). Recloser ini memproteksi gangguan dari jaringan tegangan menengah 

(JTM) yang mana memiliki lintasan jaringan yang panjang. Ketika terjadi 

gangguan Recloser trip maka petugas akan langsung menuju ke Recloser yang trip 

dan memeriksa indikasi yang terbaca pada even log recloser. Lalu petugas akan 

berkoordinasi dengan pihak petugas piket PLTD untuk izin mencoba sekali 

menormalkan recloser yang trip dengan menekan tombol close (Stop) pada 

recloser. Apabila sudah dinormalkan petugas melapor kembali ke petugas piket 

PLTD. Selanjutnya petugas melakukan inspeksi penyebab terjadinya recloser trip. 

 

4. Pemindahan dan penggeseran kWh meter 

 Penggeseran kWh meter terjadi karena keinginan dari pelanggan itu sendiri, 

misalkan terjadinya pembangunan di rumah yang memerlukan pemindahan 

meteran atau posisi meteran yang kurang tepat dan efisien bagi pelanggan. 

penggeseran kWh meter ini dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu 

menimbang kebutuhan kabel sesuai dengan kondisi dan posisi yang diinginkan 

oleh pelanggan, apabila perlu penambahan kabel maka kabel tersebut akan 
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terlebih dahulu disambung sesuai dengan panjang yang diinginkan, untuk 

penggeseran kWh meter harus membuka kWh meter karna petugas perlu 

membuat kedudukan yang baru untuk memasang kWh meter  di posisi yang baru 

sehingga diperlukan kode Clear Tamper untuk kWh meter berjenis prabayar atau 

pulsa.  

Adapun alat yang digunakan untuk mengatasi gangguan ini adalah : 

a) Tang kombinasi 

b) Testpen 

c) Obeng plus (+) minus (-) 

d) Kunci Inggris 

e) Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

f) Tangga fiber 

g) Safety body harness 

 

5. Gangguan loss contact pada saluran ke rumah pelanggan  

Loss contact atau dapat diartikan dengan terjadinya kegagalan penyambungan 

dalam suatu titik hubung. Pada gangguann yang sering terjadi selama penulis 

kerja praktek (KP) di PLN. ULP Bengkalis PT. Adra Gemilang terjadi kegagalan 

penyambungan pada  titik penyambungan antara kabel SKU dan kebel SR. 

Seringnya terjadi gangguan ini dikarenakan berbagai hal diantaranya : 

a) Kualitas dan usia dari komponen yang digunakan 

maksudnya disini pemilihan komponen misalkan piercing yang memilkii 

“gigi” yang kurang tajam yang mana lambat laun akan memicu terjadinya 

gagal dalam penyambungan. Selain itu usia dari komponen yang 

digunakan, misalkan piercing yang digunakan tersebut telah dipakai 

dalam waktu yang cukup lama ditambah lagi pemasangan piercing yang 

sering dilakukan pada tempat outdoor misalkan di tiang atau diatas atap 

rumah, sehingga membuat piercing tersebut sering terkena aliran air 

hujan yang mempercepat pemicu pengkaratan  pada komponen tersebut. 

Lintasan kabel SR tertarik secara tidak sengaja misalkan karna ditimpa 

oleh dahan pohon atau disenggol oleh mobil dengan ketinggian yang 
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menyentuh kabel. 

b) Penggunaan beban saat puncak, ketika terjadi sedikit loss contact atau 

kegagalan dalam penyambungan, itu akan menimbulkan percikan api 

diantara dua bagian pada penyambungan, apabila tidak segera 

dikencangkan pada bagian piercing tersebut dan penggunaan beban 

tetap seperti biasa atau bahkan lebih tinggi, hal ini akan menyebab 

timbulnya percikan api yang cukup besar dan akan mengakibatkan 

terjadinya hangus atau gosong pada bagian piercing akibat sering terjadi 

percikan api. 

c) Kurang ketat dalam pemasangan piercing, sejatinya hal ini sangat jarang 

terjadi. Karna setiap teknisi yang bertugas pada pemasangan piercing 

pasti selalu memastikan bahwa piercing tersebut dikunci dengan sangat 

kuat menggunakan tang kombinasi ataupun kunci pas. Apabila gangguan 

ini terjadi maka langkah yang harus dilakukan ialah pertama harus 

memastikan terlebih dahulu bahwa gangguan tersebut terjadi karana loss 

contact misal dengan melihat apakah ada suplai tegangan atau arus 

listrik masuk ke kWh meter dengan cara menekan angka  41  pada  

meteran  pulsa , memeriksa menggunakan testpen atau dapat dilihat 

langsung terjadinya putus pada penyambungan di tiang atau tiang di atas 

atap rumah pelanggan. Apabila gangguan telah dapat dipastikan 

dikarenakan loss contact maka dapat dilakukan pengencangan pada piercing 

menggunakan tang kombinasi atau kunci pas 14 atau dapat juga mengganti 

dengan piercing baru jika sudah tidak layak digunakan. 

Maka dari itu untuk menyelesaikan gangguan ini alat yang diperlukam adalah : 

a) Safety body harness dan Alat safety  (sepatu, helm, dan rompi) 

b) Kunci pas 13/14 

c) Testpen 

d) Avometer 

e) Tangga fiber 

f) Tang kombinasi 
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6. Mengganti MCB pada kWh meter 

Penggantian MCB pada kWh meter ini dilakukan apabila MCB sudah tidak 

mampu bekerja sebagaimana mestinya, misalkan tuas pada MCB sudah loose, 

atau MCB sudah terbakar dan lain sebagainya yang mengindikasikan bahwa MCB 

tersebut sudah tidak layak digunakan lagi. Langkah yang harus dilakukan untuk 

pergantian MCB ini setelah sudah dipastikan bahwa gangguan yang terjadi 

diakibatkan oleh MCB, maka kita dapat langsung membuka cover kWh meter dan 

mengganti MCB yang lama dengan MCB yang baru. Jika kWh meter yang 

digunakan oleh pelanggan adalah kWh meter prabayar, maka saat cover dibuka 

kWh meter akan memberikan keterangan “Periksa”, lalu petugas harus 

mengajukan permohonan Clear Tampere baru. Setelah selesai pemasangan MCB 

yang baru dan cover MCB telah ditutup kembali selanjutnya petugas memasukan 

kode Clear Tampere baru yang telah didapatkan sebelumnya. 

Adapun peralatan yang digunakan dalam pergantian MCB ini adalah : 

a) Tang kombinasi 

b) Testpen 

c) Obeng plus (+) minus (-) 

d) Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

 

7. Pemangkasan 

Pemangkasan atau pembersihan lintasan suatu jaringan tegangan menengan 

(JTM) atau jaringan tegangan rendah (JTR) dari salah satu kemungkinan yang 

akan mengakibatkan gangguan, yaitu bagian dari suatu pohon yang hampir atau 

telah menyentuh jaringan. Pemangkasan ini 

dilakukan oleh tim row yang memang bertugas dalam hal ini dan setiap hari Rabu 

atau yang biasa disebut dengan Rabu Peduli, setiap tim yang libur pada hari rabu 

akan ikut bergotong royong melakukan pemangkasan di setiap lintasan jaringan 

tegangan menengan (JTM) atau jaringan tegangan rendah (JTR) yang telah 

ditentukan. 

Adapun alat-alat yang biasanya digunakan untuk kegiatan ini adalah : 
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a. Telescopic 20 KV (Stick 20 KV) 

b. Stick pemangkas (stick gergaji dan stick sabit) 

c. Parang 

d. Tangga fiber 

e. Tali 

f. Gergaji mesin 

g. Gergaji 

h. Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

i. Safety body harness 

 

8. Pemeliharaan PHB-TR  

PHB-TR adalah kependekan dari Perangkat Hubung Bagi Tegangan 

Rendah, atau istilah lainnya papan bagi. Fungsinya untuk membagi tegangan 

rendah ke saluran rumah tangga, istilah mudahnya PHB-TR adalah terminal 

pembagi dari trafo pada gardu listrik ke jaringan rumah tangga. Yang dimaksud 

dengan PHB-TR adalah Perlengkapan Hubung Bagi yangdipasang pada sisi TR 

atau sisi sekunder Trafo sebuah gardu Distribusi. Pemeliharaan PHB-TR 

dilakukan meliputi rangkaian kegiatan tahapan kerja mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan instalasi 

PHB-TR yang dilakukan secara terjadwal ataupun tanpa jadwal.  

Tujuan dilakukannya pemeliharaan ini untuk menghindari dari masalah 

pengkaratan dan kerusakan pada rak PHB-TR. Apabila rak PHB-TR tidak 

dibersihkan maka rak PHB-TR akan cepat rusak dan berkarat, minimal untuk 

membersihkan rak PHB-TR membutuhkan waktu 2-3 bulan sekali. Selain itu 

pemiliharaan ini juga berfungsi agar alat-alat pada Rak PHB-TR  tidak cepat  

rusak dan berkarat. alat- alat yang ada dalam rak PHB-TR seperti NH fuse, 

Ground Plate, Schoen, Kabel Opstick dan baut-baut, harus dicek minimal 2 bulan 

sekali tujuan untuk pengecekan alat adalah untuk menghindari kemacetan dan 

kerusakan atau pun keputusan pada alat tersebut. agar alat tersebut bisa tahan lama 

dan tidak mudah rusak. 
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9.  Mengganti kWh meter pelanggan dengan kWh meter dummy (sementara)  

Penggantian kWh meter pelanggan ke kWh meter dummy (sementara) ini 

terjadi  apabila kWh meter yang digunakan oleh pelanggan tersebut mengalami  

kerusakan atau tidak dapat digunakan lagi seperti biasa. Sehingga perlu dilakukan 

pergantian pada kWh meter ersebut, dikarenakan pergantian kWh meter 

memerlukan waktu beberapa hari, agar pelanggan dapat tetap menggunakan listrik 

menjelang kWh meter yang baru didapatkan maka pelanggan akan dipasangkan 

kWh meter dummy yang akan digunakan untuk sementara waktu menjelang kWh 

meter yang baru didapatkan. Untuk pergantian ini perlu di berikan bukti berupa 

dokumentasi KWh meter yang rusak, sisa pemakaian pulsa sebelum pemasangan 

dummy, dan dokumentasi pemasangan kWh meter dummy. Lalu petugas akan 

membuat berita acara mengenai hal ini. Adapun alat yang digunakan dalam 

penggantian kWh meter ini adalah : 

a. Tang kombinasi 

b. Testpen 

c. Obeng plus (+) minus (-) 

d. Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

 

10. Monitoring beban Feeder (penyulang) 

Monitoring atau melakukan pemantauan secara berskala setiap satu jam sekali 

ini dilakukan untuk melihat naik turunnya beban apakah normal atau tidak. 

Maksud dari kata normal disini ialah apakah beban tersebut tidak kehilangan 

beban mencapai melebihi atau mendekati dari separuh beban normal secara 

keseluruhan, sehingga apabila pemantauan atau monitoring dilakukan secara 

berskala maka kita akan lebih cepat mengetahui perubahan yang tidak normal 

terjadi pada penyulang. Selain itu kita akan dapat mengetahui adanya recloser 

yang trip di beberapa penyulang tersebut. 

Ada beberapa Feeder yang kita pantau secara langsung diantaranya   Feeder 

exspress,   Feeder 1 Hangtuah , Feeder 2 Antara, Feeder3 Sei Alam, Feeder 4 

H.R. Soebrantas, Feeder 7 VIP. Monitoring itu dilakukan dengan cara selalu 

mendokumentasikan setiap satu jam sekali lalu mengirimkan dokumentasi ini ke 
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pihak PLTD kemudian pihak PLTD. pun akan mendokumentasikan 3 penyulang 

yang ada disana yaitu Feeder 5 Solo (Kelapapati), Feeder 6 Banten (Prapat 

Tunggal) , Feeder 8 Tegal (Teluk Lancar) yang kemdian data tersebut akan kita 

masukkan kedalam data monitoring beban bersamaan dengan data penyulang 

yang dipantau langsung. 

 

11. Mengerjakan target tim yanggu (pelayanan gangguan) 

Selama menjalankan kerja praktek di PT. Adra Gemilang penulis pernah 

membantu pembimbing lapangan untuk mengerjakan target dari yanggu 

(pelayanan gangguan) pembimbing lapangan. Target ini ialah pekerjaan tambahan 

yang dilakukan oleh setiap yanggu dengan tujuan untuk menunjang atau 

meningkatkan kinerja listrik di wilayah Pulau Bengkalis. Selama dua bulan 

menjalankan kerja praktek penulis pernah yanggu diantaranya yaitu melakukan 

penyeimbangan beban jaringan tegangan rendah dan tegangan menengah serta 

inspeksi dan pengukuran gardu. Untuk kegiatan penyeimbangan beban penulis 

hanya pernah melakukan kegiatan pengukuran tegangan dan arus JTM.  

Untuk pengukuran inspeksi dan gardu, kegiatan ini berupa pengambilan 

data sekaligus mengecek kelengkapan dan kelayakan kondisi dari seluruh 

komponen gardu, selain itu juga mengambil data pengukuran berupa arus dan 

tegangan pada gardu ini yang selanjutnya akan penulis jelaskan secara detil dalam 

Bab III. Adapun untuk melakukan kegiatan ini peralatan yang harus digunakan 

adalah : 

1. Peralatan K3 

Perlengkapam K3 merupakan perlengkapan pelindung diri saat bertugas 

dilapangan yaitu Alat safety seperti sepatu, helm, dan rompi sarungan tangan 

20kv dan sabuk pengaman . 

2. Peralatan Kerja  

     Peralatan yang dibutuhkan saat mengisi form data inspeksi gardu 

seperti pena, papan form, dan form data isnpeksi. 
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3. Peralatan Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan isnpeksi dan 

pengukuran gardu distribusi yaitu avometer dan juga earth tester. 

Avometer digunakan untuk mengukur tegangan dan juga arus pada trafo 

sedangkan earthtester dipakai untuk pengukuran pentanahan. 

 

penulis harapkan yaitu sebagai berikut: 

 1) Dapat membantu menjalin kerja sama Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan pihak industri yang telah memperecloserayai dan memfasilitasi 

kami untuk belajar  

2) Mengajarkan kepada penulis untuk dapat beradaPTasi didalam ruang 

ligkup kerja industri yang kemungkinan besar akan penulis jalani pada 

suatu saat nanti sehingga dapat memudahkan nanti jika penulis terjun 

langsung ke dalam dunia industri. 

 

 3) Belajar menjadi pribadi yang disiplin, dan bermanfaat bagi masyarakat 

4) Dapat membantu dalam hal memberikan penjelasan ataupun ikut 

langsung membantu masyarakat berkaitan dengan permasalahan 

kelistrikan yang sering terjadi.   

 

kerja praktek (KP) di PT. Adra Gemilang yaitu yang tertera di tabel berikut:    

 

2.2.Target Yang Diharapkan  

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

2.3. Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan  
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Tabel 2. 10 Perangkat  lunak dan perangkat keras 

( Sumber:  PT. Adra Gemilang, 2021) 

 

2.3.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan saat kerja praktek di PLN. ULP 

Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut 

a) Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laPTop yang digunakan adalah 

Ms.Excel yang digunakan sebagai media untuk menginput data dari monitoring 

beban yang dilakukan dan ditunjang dengan aplikasi Microsoft Office lainnya 

yaitu Ms.Word. Aplikasi Ms.Word juga digunakan oleh penulis untuk membuat 

laporan KP. 

 

- Aplikasi Microsoft Office(Ms.excel 

dan Ms.word)  

- Aplikasi Pengaduan dan Keluhan 

Terpadu (APKT)   

- Aplikasi pengaduan pelanggan 

terpadu (AP2T) 

- Tang kombinasi 

- Kunci pas 13/14 

- Testpen 

- Avometer 

- Alat safety ( sepatu, helm dan rompi) 

- Telescopic 20 KV (Stick 20 KV) 

- Sarung tangan 

- Obeng plus (+) minus (-) 

- Tali Panjat Panjang dan tali lainnya 

- Pemotong kabel (cable cutter) 

- Rachet puller 

- Amp stick 

- Volt stick 

- Stick pemangkas (stick gergaji dan 

stick sabit) 

- Parang 

- Tangga fiber 

- Gergaji mesin 

- Earth tester 
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Gambar 2. 40 Excel untuk monitoring beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

b) Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) digunakan untuk menerima 

pengaduan gangguan yang terjadi pada pelanggan secara online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 41 aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu (APKT) 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

c) Aplikasi Pengaduan Pelanggan Terpadu (AP2T) digunakan untuk membuat 

kode CT (Clear Tamper) saat ada keluhan pelanggan mengenai meteran 

periksa, meteran terblokir, gagal isi token dan laiinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 42 Aplikasi Pengaduan pelanngan Terpadu 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2.3.2. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan saat kerja praktek di PLN. ULP Bengkalis PT. 

Adra Gemilang adalah sebagai berikut: 

a) Tang kombinasi 

Tang kombinasi merupakan salah satu alat perkakas yang sering sekali 

digunakan dalam dunia teknik. Tang kombinasi merupakan jenis tang yang sering 

digunakan dalam bidang teknik listrik karena kegunaanya yang multifungsi maka 

tang ini dinamakan tang kombinasi. Tang kombinasi ini dapat berfungsi sebagai 

pemotong kabel, pengupas kulit kabel, maupun melilit kabel.   

 

 

 

Gambar 2. 43 Tang Kombinasi 

 ( Sumber: https://www.blibli.com/p/tekiro-tang-kombinasi-8-inch/ps-

-ICA-60024-00091) 

 

b) Kunci Inggris 

Peralatan untuk memasang/ melepas baut (bolt) dan mur (nut) berdimensi 

segi enam (Hexagonal) disebut kunci pas/ ring/ kombinasi segi enam (Wrench 

Hexagonal) dan untuk kepala baut segi empat disebut Wrench Square. Kunci 

dibuat dengan berbagai bentuk untuk tujuan pemakaian pada berbagai kondisi, 

posisi dan dimensi baut/mur. Kunci Inggris terbuat dari logam paduan Chrome 

Vanadium, dengan tangkai (shank) membentuk sudut 15 derajat pada kedua 

ujung-ujungnya dan 90 derajat yang terdapat pada kunci pas khusus. Kunci pas 

umumnya dibuat menjadi dua kunci yang ukuran masing-masing berbeda. 

Misalnya; ukuran 6 mm dan 7 mm, dan seterusnya. Ukuran kunci menunjukkan 

lebar dari mulut kunci yang yang berati juga menunjukkan lebar kepala baut atau 

mur. Salah satu kegunaan dari kunci Inggris ini dalam bidang kelistrikan adalah 

untuk membuka dan mengunci piercing yang mana menggunakan kunci Inggris. 

 

https://www.blibli.com/p/tekiro-tang-kombinasi-8-inch/ps--ICA-60024-00091
https://www.blibli.com/p/tekiro-tang-kombinasi-8-inch/ps--ICA-60024-00091
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Gambar 2. 44 Kunci Inggris 

 ( Sumber: https://www.bhinneka.com/tekiro-kunci-inggris-24-inch-wr-ad0286-sku3325025559) 

 

c) Tangga fiber 

 adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu kita menaiki atau 

mencapai posisi yang tinggi yang mana tidak dapat kita jangkau jika hanya 

menggunakan tinggi badan pada umumnya. Pada pengerjaan kelistrikan Tangga 

fiber ini sendiri berfungsi membantu kita untuk menaiki tiang, atap, atau bagian 

tinggi lainnya dalam pengerjaan kelistrikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 45 Tangga fiber 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

d) Testpen 

Testpen merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan oleh para 

teknisi listrik dalam melakukan pekerjaannya. Bentuknya yang relatif kecil dan 

mirip seperti sebuah Pena membuatnya sangat mudah untuk dibawa kemana-

mana. Ujung testpen yang yang berbentuk “minus”  dapat dijadikan sebagai 

Obeng untuk melonggarkan atau mengetatkan sekrup (screw).  

Jadi Test Pen pada dasarnya adalah suatu alat yang digunakan untuk 
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mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar listrik memiliki tegangan 

listrik atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud disini dapat berupa kabel 

listrik, kawat listrik maupun stop kontak listrik. 

 

 

 

Gambar 2. 46  Tespen 

( Sumber: https://www.blibli.com/p/obeng-tespen-tespen-tespen-listrik/pc--MTA-7939760) 

 

e) Clamp meter 

Clamp meter merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama 

dengan multimeter yang dapat dipakai untuk mengukur arus, tegangan dan 

tahanan pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik. Dengan memakai 

alat ini, memudahkan kita dalam mengukur arus sehingga tidak lagi harus 

mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur namun hanya perlu ditempatkan 

pada sekeliling kabel listrik yang diukur pada rahang penjepit atau clamp. 

 

 

 

 

Gambar 2. 47 Clamp Meter 
( Sumber: https://www.tokopedia.com/rekomendasi/456031793) 

 

f) Hidrolik press atau crimping tools 

  adalah alat perkakas yang sering digunakan dalam dunia teknik, listrik dan 

elektronika. Tang press atau crimping tools memiliki fungsi untuk 

mengkoneksikan kabel dengan kabel skun atau verbending sok, dengan cara di-

jepit atau di-press. Crimping tools/ tang press, dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu crimping tool / tang press hidrolik dan crimping tools/ tang press manual. 

Digunakan untuk menjepit kabel schoen. 

https://www.tokopedia.com/rekomendasi/456031793
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Gambar 2. 48 Hidrolik Press 
 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

 

f) Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

Alat safety adalah alat yang digunakan untuk menjaga keseleamatan pekerja 

didalam bekerja. Alat-alat safety yang biasanya digunakan adalah helm, sepatu 

dan rompi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 49 Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

  ( Sumber :PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang.2021) 

 

 

 

g) Telescopic Hot Stick 20 KV 

Telescopic Hot Stick 20 KV (Stick 20 KV) adalah alat yang digunakan untuk 

membantu pengerjaan pemasangan atau lainnya yang tidak mengharuskan kita 

langsung naik ke atas untuk memasangnya, alat ini biasnaya digunakan untuk 

memasang atau membuka FCO, membersihkan sisa benang ata layangan yang 

menempel di JTM. Alat ini memiliki panjang sekitar 10,5 meter.  
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Gambar 2. 50 Telescopic Hot Stick 20 KV 

(Sumber: https://www.karyanusantaratehnik.com/2017/10/jual-telescopic-hot-stick-20kv-105.html) 

 

 

h) Sarung tangan 20 kV 

Sarung tangan dalam pengerjaan listrik bertujuan agar tangan kita tidak 

langsung bersentuhan dengan bagian yang dialiri listrik. Untuk pengerjaan pada 

wilayah kerja JTM diperlukan sarung tangan khusus yang tahan pada 

tegangan 20 kV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 2. 51 Sarung Tangan 20kv 

(Sumber: https://shopee.co.id/Sarung-Tangan-Anti-Listrik-20KV-NOVAX-ORIGINAL-

i.155581922.2813605625) 

 

i) Obeng plus (+) minus (-) 

Obeng merupakan alat yang sering digunakan untuk bongkar pasang perkakas 

elektronik atau mesin. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan 

baut dan sekrup. 
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Gambar 2. 52 Obeng plus (+) minus (-) 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

j) Sabuk Pengaman (safety belt) 

Safety belt berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau 

terlepas dari posisi yang di inginkan . 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 53 Tali Sabuk Pengaman 
 ( Sumber: https://id.aliexpress.com/item/32685494089.html) 

k)  Pemotong kabel (Wirw cutter) 

Pemotong kabel yang digunakan adalah sama seperti pemotong besi pada 

umumnya, pemotong ini dipilih untuk memotong kabel SKU yang mana memiliki 

ukuran penampang pada umumnya. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2. 54 Pemotong kabel (Wirw cutter) 

 ( Sumber: https://www.blibli.com/p/heavy-duty-240mm-ratchet-

cable-cutter-wire-cut-hand-tool-cutting-copper/pc--MTA-9096086 
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l)   Coffing Hoist  

Disebut juga sebagai penarik kabel adalah alat yang digunakan untuk menarik 

kabel agar didapatkan posisi kabel yang kencang dan lebih tegang atau tidak 

kendur.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 55 Coffing Hoist 
( Sumber: https://hoistzone.com/shop/coffing-g-series-lever-chain-hoist/) 

 

 

 

p) Parang 

Parang adalah alat yang digunakan Saat Kegiatan ROW (Pemangkasan) untuk 

memotong bagian dari tanaman  seperti pohon, bambu, dan lainnya yang masih 

dalam jangkauan penggunanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 56 Parang 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

q) Safety body harness  

Safety body harness adalah sabuk pengaman pekerja yang digunakan saat 

pekerja melakuakan pekerjaan di atas ketinggian dari tanah untuk petugas PLN 

saat mengatasi gangguan diatas tiang listrik. 
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Gambar 2. 57 Safety Body Harness 

 ( Sumber: https://id.aliexpress.com/i/1005001307857824.html) 

 

 

r)   Megger 

Merupakan salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tahan isolasi 

dari suatu instalasi atau untuk mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi 

terdapat hubung langsung, apakah antara fasa dengan fasa atau dengan nol atau 

dengan pembumian 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 2. 58 Megger 

 ( Sumber: https://www.cemandiri.com/product/jual-megger-insulation-tester-mit300-series/) 

 

 
s) Earth Tester 
 

Earth tester adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding, 

besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan 

pentanahan dalam sistem pengaman dalam instalasi listrik. 

 Untuk mengetahui besar tahanan tanah pada suatu area digunakan alat ukur 

dengan monitor digital. Hasil pengukuran secara digital dapat meminimalisir 

terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukurannya. 
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Gambar 2. 59 Earth tester 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

kegiatan kerja praktek adalah: 

a) Data jaringan tegangan menengah 

b) Data konstruksi tiang 

c) Data trafo distribusi unit layanan pelanggan bengkalis 

d) Data tentang jenis ganggguan 

e) Data tentang pelayanan gangguan  

f) Data monitoring beban 

kerja praktek adalah : 

a) Data hasil pengukuran arus dan tegangan 

b) Data hasil inspeksi 

c) Data beban setiap penyulang di pulau bengkalis. 

saat kerja praktek (KP) sebagai berikut: 

a) Dalam mencari penyebab masalah dalam setiap gangguan yang terjadi 

2.4. Data – Data Yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhkan data dalam kelancaran untuk menyelesaikan 

2.5. Dokumen – Dokumen file file yang dihasilkan 

Dokumen dokumen yang dihasilkan setelah melaksanakan kegiatan dalam 

2.6. Kendala kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kerja praktek 

Kendala kendala yang dihadapi selama  menjalani kegiatan di lapangan pada 
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b) Adanya beberapa peralatan yang belum pernah ditemui dan diketahui 

fungsi dari alat tersebut sebelumnya. 

c) Minimnya buku referensi. 

kami anggap perlu, diantaranya : 

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

penyusunan laporan ini. 

b) Menyesuaikan data dengan judul laporan yang dibuat. 

c) Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 

2.7. Hal hal yang dianggap perlu: 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal yang 
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BAB III 

INSPEKSI GARDU DAN PENGUKURAN GARDU DISTRIBUSI  

 

tegangan menengah/primer (JTM), yang menyalurkan daya listrik dari gardu 

induk subtransmisi ke gardu distribusi, jaringan distribusi primer menggunakan 

tiga kawat atau empat kawat untuk tiga fasa. Jaringan yang kedua adalah jaringan 

tegangan rendah (JTR), yang menyalurkan daya listrik dari gardu distribusi ke 

konsumen, dimana sebelumnya tegangan tersebut ditransformasikan oleh 

transformator distribusi dari 20 kV menjadi 380/220 Volt, jaringan ini dikenal 

pula dengan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder terletak 

antara transformator distribusi dan sambungan pelayanan (beban) menggunakan 

penghantar udara atau kabel dengan sistem tiga fasa empat kawat (tiga kawat fasa 

dan satu kawat netral). Dapat kita lihat gambar dibawah proses penyedian tenaga 

listrik bagi para konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Diagram sistem jaringan distribusi tenaga listrik. 

 

 

 

3.1 Jaringan Distribusi 

Jaringan distribusi terdiri atas dua bagian, yang pertama adalah jaringan 
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atau terdiri dari instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan menengah (PHB- 

TM), transformator distribusi (TD) dan perlengkapan hubung bagi tegangan 

rendah (PHB-TR) untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan 

baik dengan Tegangan Menengah (TM 20 kV) maupun Tegangan Rendah 

(TR220/380V) Untuk lokasi gardu distribusi khususnya gardu portal dan gardu 

cantol berdekatan langsung dengan daerah pelayanan konsumen, yang selanjutnya 

disalurkan ke konsumen dan dibagi kedalam beberapa jurusan-jurusan mengikuti 

kapasitas dari gardu itu sendiri. 

Gardu distribusi memiliki jenis type gardu, dalam kegiatan inspeksi dan 

pengukuran gardu distribusi ini penulis hanya melakukan inspeksi dan 

pengukuran gardu ditribusi jenis type gardu cantol dan typr gardu portal. 

 

3.2.1 Konstruksi Gardu Distribusi Tipe Cantol  

Gardu Cantol adalah tipe gardu listrik dengan transformator dan panel 

tegangan rendah menjadi satu yang dicantolkan pada tiang listrik, kapasitas trafo 

yang dipasang terbatas dengan beban trafo maksimal 100 kva dikarenakan 

kekuatan kontruksi tidak maksimal sehingga tidak bisa menahan beban yang 

berat. Pada umumnya adalah transformator jenis completely self protected (CSP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Monogram konstruksi gardu cantol 

3.2. Gardu Distribusi 

Gardu distribusi tenaga listrik adalah suatu bangunan gardu listrik berisi 
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3.2.2. Konstruksi Gardu Distribusi Tipe Portal 

Gardu portal adalah gardu listrik tipe terbuka (outdoor) yang memakai 

konstruksi tiang/menara kedudukan transformator minimal 3 meter diatas 

platform. Pada pemasangan gardu portal menggunakan dua tiang, pada konstruksi 

gardu portal ini bisa menahan beban lebih besar dari pada tipe gardu cantol 

dengan beban kapasitas trafo maksimal 250 kva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 3 Monogram Konstruksi  

 

distribusi ini antara lain: 

a) Mencegah terjadinya kerusakan pada transformator. 

b) Melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan hal-hal 

yang dapat menyebabkan bahaya dan gangguan yang lebih besar. 

c) Membuat rencana untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas dari 

gardu distribusi 

 

 

 

3.3. Tujuan Pelaksanaan Inspeksi Gardu Distribusi 

Tujuan yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan kegiatan inspeksi  gardu 
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kegiatan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik berlangsung adalah sebagai 

berikut: 

a) Inspektur ketenagalistrikan harus selalu menggunakan atribut 

inspektur ketenagalistrikan (rompi dan safety shoes) 

b) inspektur ketenagalistrikan harus menaati peraturan yang berlaku di 

wilayah instalasi distribusi tenaga listrik 

c) inspektur ketenagalistrikan harus bertindak secara profesional dan 

transparan dalam kegiatan inspeksi. 

 

1. Perencanaan 

Sebelum melakukan kegiatan inspeksi dan pengukuran gardu ada beberapa 

persiapan yang harus dilakukan oleh penanggungjawab dari kegiatan ini yaitu 

supervisor operasi dan supervisor pemeliharaan. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan inspeksi ini untuk mengetahui bagian-bagian yang mengalami 

kerusakan lalu memeperbaikinya sesuai standar PLN. Penanggungjawab dari 

kegiatan ini adalah supervisor operasi dan supervisor pemeliharaan untuk 

pelaksana kegiatan ini adalah tim pelayanan gangguan (yanggu).  

3. Evaluasi 

Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah asisten manajer jaringan, 

supervisor pemeliharan.  

 

 

 

3.4.  Syarat Melaksanakan Inspeksi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh inspektur ketenagalistrikan saat 

3.5. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Inspeksi Gardu 

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan inspeksi gardu distribusi yang dilakukan 

diantaranya : 
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1. Merencanakan dan mempersiapkan alat inspeksi gardu distribusi jenis 

pasangan luar. 

a) Program kerja inspeksi gardu distribusi jenis pasangan luar disiapkan.  

b) Gambar kerja, surat perintah kerja, berita acara, persyaratan 

lingkungan dan dokumen yang terkait disiapkan, dipelajari dan 

dipahami. 

c) Alat uji dan alat K3 disiapkan sesuai keperluan dalam kondisi dapat 

bekerja dengan baik dan aman. 

2. Menginspeksi konstruksi gardu dan peralatannya. 

a) Konstruksi gardu diperiksa sesuai standar.  

b) Kondisi tiang dan perlengkapannya diperiksa sesuai standar. 

c) Tata letak peralatan gardu diperiksa sesuai standar. 

3. Menginspeksi peralatan gardu 

a) Ukuran dan jenis tiang diperiksa sesuai standar.  

b) Spesifikasi peralatan gardu yang terpasang diperiksa sesuai standar 

c) Pemasangan Fuse Cut Out diperiksa sesuai standar. 

d) Pemasangan transformator diperiksa sesuai standar.  

e) Pemasangan Arrester diperiksa sesuai standar  

f) Pemasangan PHB-TR diperiksa sesuai standar. 

g) Pemasangan instalasi kabel TR diperiksa sesuai standar.  

h) Pemasangan instalasi pembumian peralatan dan netral TR diperiksa 

sesuai standar.  

i) Pemasangan sistem proteksi diperiksa sesuai standar.  

j) Pemasangan instalasi pengukuran diperiksa sesuai standar.  

k) Segel sistem pengukuran diperiksa sesuai standar. 

4. Menginspeksi peralatan dan Instalasi Gardu. 

a) Tahanan isolasi instalasi TM diuji nilainya sesuai standar.  

b) Tahanan isolasi transformator diuji nilainya sesuai standar. 

c) Tahanan isolasi kabel TR diuji nilainya sesuai standar.  

3.6. Standar Operating Procedure (SOP) Inspeksi Gardu Pasang Luar 

(Gardu Tiang/Portal ) 
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d) Tahanan isolasi PHB-TR diuji sesuai standar.  

e) Ketahanan instalasi terhadap tegangan uji diuji sesuai standar.  

f) Urutan fase diuji sesuai standar. 

5. Membuat Laporan pemeriksaan 

a) Data hasil pemeriksaan dicatat dalam laboran sesuai formular yang 

ditetapkan.  

b) Berita Acara dibuat sesuai format yang ditetapkan oleh Perusahaan. 

yang diamati secara visual dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi gardu distribusi 

ini diantaranya peralatan gardu pada PHB-TR dan Peralatan-peralatan pada gardu 

distribusi khususnya pada bagian transformator. 

3.7.1. Peralatan Gardu Pada PHB-TR 

Peralatan-peralatan pada gardu distribusi khususnya pada bagian PHB-TR 

  yang diamati dalam kegiatan inspeksi gardu distribusi diantaranya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 3. 4 PHB-TR 

(Sumber: Dokumentasi 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.7. Pengamatan Peralatan Gardu Pada Kegiatan Inspeksi 

Ada beberapa peralatan atau komponen gardu distribusi yang menjadi aspek 
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1) Lantai 

Lantai yang dimaksud adalah bagian yang terletah dibawah pada dalam panel. 

Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat kondisi lantai baik atau 

buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan 

atau pergantian. 

2) Rel copper 

Rel Copper adalah konduktor yang digunakan sebagai penghantar listrik. 

Konduktor ini terbuat dari tembaga berbentuk lempengan dengan nilai 

konduktivitas yang baik, selain itu kelebihan dalam menggunakan konduktor ini 

adalah lebih efektif dalam mengantisipasi panas berlebih karna  arus  yang  

dilewati  cukup  besar,  mudah  dalam  pemasangan  dan perubahan dalam 

instalasi, serta memiliki ketahanan yang baik. Pada PHB-TR rel copper ini 

terpasang pada setiap fasa di keluaran saklar utama yang selanjutnya akan 

dibagikan ke beberapa jursan pada bagian ini rel copper akan dipasangkan dengan 

kedudukan dari NH fuse/ HRC fuse.  

Selain itu rel copper juga terpasang sebagai penampang netral, pada bagian 

ini rel copper akan menjadi media untuk penyambungan netral dari in coming dan 

netral untuk jurusan-jurusan lainnya. Pada tahapan pengamatan secara visual 

dapat dilihat jumlah rel copper yang digunakan pada  PHB-TR,  kondisi rel copper  

baik  atau  buruk  dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk 

mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 5 Reel Copper 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 
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3) Ground plate 

Ground plate adalah plat yang digunakan untuk melindungi agar tidak 

terjadinya kebocoran yang dapat menyentuh bagian dari panel. Ground plate juga 

menjadi tempat atau kedudukan untuk melatakkan NH fuse/HRC fuse pada PHB 

TR. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah ground plate 

yang digunakan pada PHB-TR, kondisi ground plate baik atau buruk dan telah 

sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan atau 

pergantian. Selain itu juga dilihat ukuran kapasitas arus dan tegangan dari ground 

plate ini. 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Ground plate 

(Sumber: Dokumentasi 2021 

 

 

4) HRC fuse TR 

HRC fuse atau NT FUSE atau NH fuse adalah alat yang digunakan sebagai 

pengaman rangkaian listrik pada PH-BTR. HRC fuse TR berfungsi untuk 

memutuskan arus apabila dilewati arus berlebih, sehingga tidak merusak alat 

listrik atau sistem lainnya. HRC fuse TR bekerja pada listrik tegangan rendah 

dengan batas maksimal sekitar 630 volt. HRC Fuse TR merupakan fuse sekali 

pakai, dimana apabila sudah terputus tidak bisa dipakai lagi dan perlu diganti 

dengan fuse dengan fuse baru yang memiliki spesifikasi yang sama. Pada tahapan 

pengamatan secara visual dapat dilihat 

jumlah HRC Fuse TR yang digunakan pada PHB-TR, kondisi HRC Fuse TR baik 

atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan 

perbaikan atau pergantian. Selain itu juga dilihat ukuran kapasitas arus dari HRC 

Fuse TR ini 

 



 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 HRC Fuse TR 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

5) Sakelar utama 

Sakelar utama adalah alat yang digunakan untuk memutuskan atau 

mengubungkan rangkaian listrik dari in coming dengan jurusan-jurusan lainnya 

pada PHB-TR. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah 

sakelar utama yang digunakan pada PHB-TR, kondisi sakelar utama baik atau 

buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan 

atau pergantian. Selain itu juga dilihat ukuran kapasitas arus dari sakelar utama 

ini. 

 

  

 

 

  

 
Gambar 3. 8 Saklar Utama 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

6)  Penampang Kabel  

 Penampang kabel yang dimaksud adalah penghantar berbentuk kabel yang 

digunakan sebagai penghantar in coming ( kabel dari kelauran trafo menuju 

sakelar utama) dan out going (kabel penghantar ke setiap jurusan). Kabel yang 

digunakan pada PHB-TR berjenis NYY yang biasanya digunakan memiliki luas 

penampang berukuran 150 mm
2
, 70 mm

2
, 50 mm

2
, dan 35 mm

2
.  
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Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah kabel yang 

digunakan pada PHB-TR, kondisi kabel baik atau buruk dan telah sesuai atau 

perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 3. 9 Penampang Kabel 
(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

 

7)  Kabel schoen 

Kabel schoen atau sepatu kabel adalah salah satu accessories kabel yang 

berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan 

pada rel copper atau panel. Kabel schoen terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 

kabel schoen Al (aluminium), kabel schoen CU (tembaga), kabel schoen Al-

CU (bimetal). Kabel schoen ini memiliki keunggulan aluminium 99,5%, 

mudah digunakan, mendukung hingga 20 kV. Untuk ukuran kabel schoen yang 

umum dijumpai di lapangan adalah sebagai berikut : 10mm, 16mm, 25mm, 

35mm, 50mm
2
, 70mm

2
, 95mm

2
, 120mm

2
, 150mm

2
, 185mm

2
, 240mm

2
, 

300mm
2
, dan 400mm

2
. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat 

jumlah kabel schoen yang digunakan pada PHB-TR, kondisi kabel schoen baik 

atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan 

perbaikan atau pergantian. 

http://www.mediaproyek.com/
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(a)                 (b) 

Gambar 3. 10  (a) Kabel schoen  b) kabel schone yg sudah terpasang pada rel copper 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

7) Current transformer 

Current Transformer / CT adalah alat listrik perubah arus, yang dapat 

mengubah besaran arus dari besar menjadi kecil dan sebaliknya sesuai dengan 

kebutuhan. Current Transformer berfungsi untuk mengubah besaran arus pada 

system menjadi lebih kecil agar dapat dibaca oleh panel metering atau alat ukur 

yang terhubung. Current Transformer pada PHB- TR digunakan untuk 

keperluan pada instalasi panel penerangan jalan umum (PJU). Pada tahapan 

pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah current transformer yang 

digunakan pada PHB-TR, kondisi current transformer baik atau buruk dan 

telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan atau 

pergantian. Selain itu juga dilihat ukuran kapasitas arus dari current 

transformer ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11 Current transformer 

(Sumber: Turtlehut, 2021) 
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8) Alat ukur Ampere & Volt meter 

Amperemeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya 

kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Biasanya, pada amperemeter 

akan ditemukan tulisan amperemeter (A), milliamperemeter (mA), atau 

mikroamperemeter.Amperemeter ideal adalah amperemeter yang memiliki 

hambatan dalam yang sangat kecil, sehingga kuat arus yang terukur oleh 

amperemeter sama dengan kuat arus yang melewati rangkaian. 

Volt ampere alat ukur yang digunakan untuk mengukur besara tegangan atau 

beda potensial listrik antara dua titik pada suatu rangkaian listrik yang dialiri arus 

listrik. Pada alat ukur voltmeter ini biasanya ditemukan tulisan voltmeter (V), 

milivoltmeter (mV), mikrovoltmeter, dan kilovolt (kV). Sekarang ini, voltmeter 

ditemukan dalam dua jenis yaitu voltmeter analog (jarum penunjuk) dan voltmeter 

digital. Voltmeter memiliki batas ukur tertentu, yakni nilai tegangan maksimum 

yang dapat diukur oleh voltmeter tersebut. Jika tegangan yang diukur oleh 

voltmeter melebihi batas ukurnya, voltmeter akan rusak. Cara penggunaan 

voltmeter dilakukan dentgan merangkainya secara paralel dengan rangkaian listrik 

yang akan diukur tegangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Alat Ukur Amper & Volt Meter 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 



 

 

66 

 

9) Halaman gardu distribusi 

Halaman gardu distribusi adalah kondisi lingkungan di sekitaran gardu 

disrtribusi. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat kondisi halaman 

gardu distribusi baik atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan 

untuk mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 3. 13 Gardu distribusi BKL160/100 kVA 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

11) Plat tanda peringatan 

Plat tanda peringatan ini adalah plat yang menyampaikan keterangan tanda 

peringatan bahaya. Sehingga dengan adanya tanda peringatan ini dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat disekitar gardu distribusi tersebut. 

Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat kondisi plat tanda 

peringatan baik atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan 

untuk mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.14 Plat Tanda Peringatan 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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3.7.2. Peralatan-peralatan pada gardu distribusi khususnya pada bagian 

transformator yang diamati dalam kegiatan inspeksi gardu distribusi diantaranya: 

1) Body transformator 

Transformator yang digunakan pada gardu distribusi adalah untuk 

menurunkan tegangan dari 20 kV ke 220/380 V. Pada tahapan pengamatan secara 

visual dapat dilihat jumlah body transformator yang digunakan pada PHB-TR, 

kondisi body transformator baik atau buruk dan telah sesuai atau perlu 

direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 Body Transformator 

 (Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2)  Kabel aftak (all alloy aluminium conductor) 

 Kabel aftak adalah penghantar yang digunakan untuk jumper dari system ke 

bushing transformator. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat 

jumlah kabel aftak yang digunakan pada PHB-TR, kondisi kabel aftak baik atau 

buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapat kan 

perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15 Kabel Aftak 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3) Konektor Kabel Aftak 

Konektor kabel aftak ini adalah penyambungan yang digunakan untuk 

membuat jumper untuk menghubungkan dari JTM ke fuse cut out dan ke lightning 

arrester. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah konektor 

kabel aftak yang digunakan pada PHB-TR, kondisi konektor kabel aftak baik atau 

buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan 

atau pergantian. 

 

 

 

 

Gambar 3. 16 Konektor Kabel Aftak 
 (Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4) Schoen kabel aftak 

Schoen kabel aftak memiliki bentuk dan spesifikasi yang sama seperti 

schoen yang digunakan pada PHB-TR, namun schoen pada transformator 

digunakan pada penyambungan antara kabel aftak ke bushing 

transformator. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah 

schoen kabel aftak yang digunakan pada PHB-TR, kondisi schoen kabel 

aftak baik atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan untuk 

mendapatkan perbaikan atau pergantian. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 17 Schoen kabel aftak (lingkar merah) 

 (Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5) Lightning Arrester 

Lightning arrester adalah alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik 

terhadap surja petir. Pada tahapan pengamatan secara visual dapat dilihat jumlah 

lightning arrester yang digunakan pada PHB-TR, kondisi lightning arrester baik 

atau buruk dan telah sesuai atau perlu direkomendasikan Untuk mendapatkan 

perbaikan atau pergantian   

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 18 Lightening Arrester 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

5) Grounding (pentanahan) 

Sistem pentanahan atau grounding adalah sistem hubungan penghantar yang 

menghubungkan sistem, badan peralatan dan instalasi listrik dengan bumi atau 

tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan 

mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan/arus 

abnormal. Pada gardu distribusi bagian yang dihubungkan ke tanah adalah system, 

body transformator, dan netral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 19 Grounding Atau Pentanahan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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1) Pengukuran arus 

Pengukuran arus ini menggunakan climping tool. Pengukuran arus dilakukan 

pada penghantar in coming yaitu penghantar 3 fasa dan satu netral output dari 

bagian sekunder transformator dan pada penghantar out going yaitu penghantar 

yang menyalurkan listrik dari keluaran HRC fuse TR ke setiap jurusan. 

Pengukuran arus ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban yang melalui 

di setiap penampang tersebut. Pengukuran arus dilakukan pada dua waktu yaitu 

pada waktu siang dan malam. Pengukuran pada waktu siang dilakukan mulai dari 

pagi sampai sebelum jam beban puncak (18.00-20.00). Sedangkan pengukuran 

pada waktu malam dilakukan saat beban puncak terjadi (18.00-20.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20 Pengukuran Arus 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2) Pengukuran tegangan 

Pengukuran tegangan ini menggunakan tang ampere. Pengukuran tegangan 

dilakukan pada penghantar in coming. Pengukuran arus ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya tegangan yang melalui di penampang tersebut. Tegangan 

yang diukur dalam pengukuran ini ialah tegangan 3 fasa (R-S, R-T, S-T) dan 1 fasa 

(R-N, S-N, T-N).  

 

3.8. Pengukuran Dalam Kegiatan Inspeksi 

Dalam kegiatan inspeksi ini ada beberapa kegiatan pengukuran yang dilakukan 

pada gardu distribusi diantaranya : 
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Pengukuran tegangan dilakukan pada dua waktu yaitu pada waktu siang dan 

malam. Pengukuran pada waktu siang dilakukan mulai dari pagi sampai sebelum 

jam beban puncak (18.00-20.00). Sedangkan pengukuran pada waktu malam 

dilakukan saat beban puncak terjadi (18.00-20.00). Selain itu juga diukur besarnya 

tegangan yang melalui penghantar pada bagian ujung/akhir dari gardu distribusi 

yang di inspeksi. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 21 Pengukuran Tegangan. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

3) Pengukuran pentanahan 

Pengukuran pentanahan ini dilakukan menggunakan alat earth tester. 

Pengukuran pentanahan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tahanan yang 

melalui di setiap penampang pentanhan sistem, body transformator, dan netral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (a)                                         (b)                                         (c) 

 
 

Gambar 3. 22 Pengukuran pentanahan (a) sistem (b) netral (c) body transformator 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 



 

 

72 

 

UP3 DATA TRAFO

ULP MERK

PENYULANG/JURUSAN KVA

GARDU TAHUN

NO. SERI

TYPE GARDU BERAT MINYAK

BERAT TOTAL

SESUAI DIGANTI DIPERBAIKI

A PHB TEGANGAN RENDAH

1 Lantai √ PHASA In mmx mm

2 Rel Copper Phasa √ PHASA Out mmx mm

3 Rel Copper Netral √ Ground Plat Amp V

4 Ground plaat √ HRC Fuse Amp BH

5 HRC Fuse TR √ Sakelar Utama Amp BH

6 Shakelar Utama √ NYY 3 X MM Set

7 Penampang Kabel In Camming √ NYY 3 X MM Set

8 Penampang Kabel Out Going √ Kabel Schoen     In MM BH

9 Kabel Schoen In Camming √ Kabel Schoen      Out MM BH

10 Kabel Schoen Out Going √ CT Terpasang               A /                AA/ A/ BH

11 CT Terpasang u/PJU

12 Kunci PHB TR

13 Halaman Gardu Distribusi √

14 Plat tanda Peringatan √

B TRANSFORMATOR

1 Body Transformator √ R : 48 A R1 : A R2 : A R3 : A

2 Kabel Aftak Trafo dari system ke Bushing Trafo √ S : 99 A S1 : A S2 : A S3 : A

3 Konector kabel Aftak Trafo √ T : 36 A T1 : A T2 : A T3 : A

4 Kabel Schoen Aftak Trafo √ N : 57 A N1 : A N2 : A N4 : A

5 Arrester 24 KV / 10 KA √

6 Grounding Body Trafo √ R-S : V : 222 V

7 Grounding system √ R-T : V : 222 V

8 Grounding Netral √ S-T : V : 225 V

9 Ketinggian level Minyak Trafo

10 Kondisi warna minyak Trafo

11 Pengukuran R : 21 A R1 : A R2 : A R3 : A

S : 59 A S1 : A S2 : A S3 : A

T : 29 A T1 : A T2 : A T3 : A

N : 58 A N1 : A N2 : A N4 : A

R-S : V : 223 V

R-T : V : 224 V

S-T : V : 220 V

: Ω

: Ω

: Ω

MENGETAHUI

SPV TEKNIK

NURIL AZWAR

BENGKALIS 15 Juli 2021

 PT.PLN (PERSERO) ULP BENGKALIS      KOORD. PEMELIHARAAN

                HERYADI

Pentanahan Netral   0,63

Pentanahan Body Trafo 0,76

Pentanahan System   1,04

Pengukuran Tegangan Ujung Siang :      219   Volt

Pengukuran Pentanahan

387 T-N 

R-N

390 S-N

Pengukuran Tegangan Trafo Siang

382

- bh

- bh Pengukuran Tegangan Ujung Malam :       216       Volt

- bh Pengukuran Beban Trafo Siang

S-N

1 bh √ 390 T-N 

1 bh √ 389

Pengukuran Tegangan Trafo Malam

1 bh √ 384 R-N

- bh √

3 bh √

3 bh √

3 bh √

Pengukuran Beban Trafo Malam

1 ls √

1 bh √

1 bh √

- bh KET :

- bh 1. KONDISI GARDU BAIK

8 bh √ - -

4 bh √ 70 8

2 set √ 150 4

1 set √ 70 2

1 bh √ 150 1

3 bh √ 400 1

6 bh √ 125 3

1 bh √ 250 660

3 bh √ 70 70

1 bh √ 150 150

NO PERALATAN GARDU
FISIK KONDISI REKOMENDASI KETERANGAN

VOLUME SATUAN BAIK RUSAK

: BKL 306 : 2015

ALAMAT : JL. PANGLIMA MINAL : 160501 B 0222

: PORTAL : 188 KG

UKURAN

DATA INSPEKSI TRAFO DISTRIBUSI

: DUMAI : HERMETIK

: BENGKALIS : VOLTRA

: BANDUNG / SEI. ALAM : 50

: 690 KG

TANGGAL PELAKSANAAN PELAKSANA BENI HENDRAWAN - AKHMAD ISWANDI L - HEBAT TASBIH H - SABARUDIN15 Juli 2021

PT.ADRA GEMILANG
JALAN RUMBIA
YANTEKULP BENGKALIS

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU & KEPRI
UP3 DUMAI
ULP BENGKALIS

 

 

 

 

 

 

 

3.9.  Data Hasil Pengukuran Inspeksi Gardu 



 

 

73 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Dengan selesainya kejak praktek (KP) di PT. Adra Gemilang, penulis menyusun 

laporan yang berjudul inspeksi dan pengukuran gardu maka dapat disimpulankan 

bahwa: 

1. Pada kegiatan inspeksi dan pengukuran gardu distribusi gardu yang diamati 

adalah type gardu Cantol dan tipe gardu Portal. 

3. Dari hasil data inspeksi dan pengukuran gardu distribusi beban puncak pada 

trafo itu pada malam hari dikarenakan pemakaian arus dan juga tegangan 

oleh pelanggan lebih banyak di malam hari. 

4. Dengan mengingat pentingnya kegiatan inspeksi dan pengukuran gardu ini 

maka kegiatan ini perlu dijalankan oleh inspeksi yang memiliki pemahaman 

penuh seputar inspeksi. 

5. Dengan melaksanakan inspeksi ini maka dapat diperoleh gardu-gardu 

distribusi yang dianggap bermasalah yang dapat menurunkan kualitas dari 

gardu distribusi itu sendiri. 

6. Dengan pelaksanaan inspeksi yang tepat disertai data situasi dan kondisi 

gardu yang akurat maka dapat membantu tim yang akan bertugas dalam 

melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gardu distribusi yang 

bermasalah. 

7. Dengan adanya pelaksanaan inspeksi ini dapat membantu meningkatkan 

kualitas pendistribusian listrik kepada konsumen karna dapat mengantisipasi 

terjadinya pemadaman yang diakibatkan oleh permasalahan pada gardu 

distribusi. 

 

 

4.1 Kesimpulan 

2. Inspeksi dan pengukuran gardu distribusi dilakukan dengan mengamati 

komponen komponen gardu serta melakukan pengukuran arus  dan tegangan 

pada beban trafo di siang dan malam hari. 
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1) Untuk mahasiswa/i yang akan melakukan kerja praktek (KP) hendaknya 

lebih mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan dengan pihak perusahaan. 

Adapun hubungan yang dimaksud ialah komunikasi dengan pihak perusahaan 

terkait pelaksanaan kerja praktek. Hal ini dapat mempermudah mahasiswa dalam 

pelaksanaannya. Dan juga pada saat penanganan gangguan ataupun pelaksanaan 

target mahasiswa/i dan para petugas harus lebih memperhatikan APD (alat 

pelindung diri) untuk mengantisipasi bahaya  yang akan terjadi pada saat 

dilapangan. 

2) Untuk meningkatkan kualitas pendistribusian listrik kepada konsumen 

atau pelanggan yang menggunakan listrik dari PLN Bengkalis menjadi lebih 

baik lagi maka perlu dilakukan tindakan tepat sesuai rekomendasi yang 

diberikan oleh tim yang bertugas pada kegiatan inspeksi yang telah dilakukan, 

selain itu tentunya ditambah lagi dengan pemeriksaan secara khusus oleh tim 

tertentu yang membidangi hal ini. Beberapa hal-hal kecil sebagai perangkat 

penunjang pada gardu distribusi yang tidak lengkap di gardu distribusi tersebut 

penulis harap untuk dapat dilengkapi seperti kunci PHB-TR dan plat tanda 

peringatan. Karna walaupun hal-hal ini tidak terlalu berdampak terhadap kualitas 

pendistribusian listrik kepada konsumen tapi dengan dilengkapinya hal-hal 

tersebut dapat menjaga keamanan dan melindungi gardu distribusi dari gangguan 

luar.  

 

4.2 Saran 
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