
 
 

LAPORAN KERJA PERAKTEK  

PT.PLN (PRSERO) ULP SIAK SRI INDRAPURA 

SISTEM KERJA TRAVO 

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan kerja peraktek (KP) 

 

HARIADI SETIAWAN 

3103191184 

 

 

 

 

 

PROGRAM SETUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

2021 





ii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahirrahmanirrahim… 

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, 

rahmat dan kekuatan, juga segala petunjuk dan kemudahan sehingga saya dapat 

menyelesaikan penulisan laporan ini. Shalawat serta salam selalu kita hantarkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya 

dan para pengikutnya. 

Laporan ini berjudul SISTEM KERJA TRAVO PT.PLN (PERSERO) ULP 

SIAK SRI INDRAPURA, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan kerja praktek di PT. PLN (Persero) ULP Sri Indrapura.  

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantudalam menyelesaikan laporan ini. Mereka yang 

berdedikasi tinggi diantaranya: 

1. Ibuk Dian Indri Sahputri selaku manager perusahaan PT. PLN (Persero) 

ULP Sri Indrapura  

2. Bapak Wan M. Faizal, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Elektro 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Agustiawan, S.ST.,MT selaku ketua program studi D-III Teknik 

Elektronika Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak M. Nur Faizi,S.ST.,MT selaku dosen pembimbing yang senantiasa 

sabar dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam 

proses penyusunan laporan ini. 

5. Khairudin Syah, ST., MT Selaku Koordinator Kerja Praktek Program Studi 

D-III Teknik Elektronika.  

6. Seluruh dosen program studi D-III Teknik Elektronika yang tidak mungkin 

untuksebutkan satu persatu. 



iii 

 

7. Bapak dan mak yang senantisa memberikan nasehat dan doa kepada 

penulis meskipun harus meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. 

8. Terimakasih kepada kk Yuni sartika, Baik Masriyana, Dan abang Sufi 

Dwiputra Yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan KP ini 

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan selama 

kegiatan Kerja Perktek dan pembuatan laporan.  

Selama proses kerja praktek berlangsung, saya sebagai pelaksana merasa 

senang hati melaksanakan kerja praktek ini karena memberikan dampak positif salah 

satunya pengalaman dilapangan langsung dari perusahaan yang tidak mungkin bisa 

didapatkan saat proses kuliah berlangsung. 

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada pihak 

perusahaan apabila selama proses kerja praktek terdapat sikap yang kurang 

menyenangkan dan dalam penyusunan laporan ini terdapat banyak kesalahan. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat pada umumnya bagi para pembaca. 

 

 

 

 

Bengkalis,     Oktober 2021 

Penulis 

 

 

HARIADI SETIAWAN 

(NIM. 3103191184) 

 

  



iv 

 

DAFTAR ISI 

 

COVER ................................................................................................................... i 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. ii 

KATA PENGNTAR ............................................................................................. iii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix 

BAB I GAMBARAN UMUM PT.PLN (PERSERO) ULP SIAK SRI 

INDRAPURA  ....................................................................................................... 1 

1.1  Sejarah Singkat PT. ULP PLN (Persero) ................................................ 1 

1.2  Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Siak ........................................ 4 

1.2.1  Visi................................................................................................ 4 

1.2.2  Misi ............................................................................................... 4 

1.2.3  Moto dan Struktur Organisasi....................................................... 5 

1.3  Ruang Lingkup Perusahaan..................................................................... 7 

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) PT.PLN 

(PERSERO) ULP SIAK  ...................................................................................... 8 

2.1  Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan ............................................... 8 

2.2  Deskripsi Kerja Praktek (KP) ................................................................. 8 

2.3  Target Yang Diharapkan ....................................................................... 21 

2.4  Perangkat Lunak Atau Keras Yang Digunakan .................................... 22 

2.5  Data-Data Yang Dibutuhkan ................................................................. 22 

2.6  Kendala Yang Dihadapi Penulis ........................................................... 23 



v 

 

BAB III SISTEM KERJA PADA TRAFO  ...................................................... 24 

3.1  Pengertian Trafo .................................................................................... 24 

3.2  Komponen Pada Transformator ............................................................ 25 

3.2.1  Inti Trafo ..................................................................................... 25 

3.2.2  Kumparan Trafo ......................................................................... 26 

3.2.3  Minyak Trafo .............................................................................. 26 

3.2.4  Tangki Transformator ................................................................ 27 

3.2.5  Bushing Transformator............................................................... 27 

3.2.6  Tap Changer ............................................................................... 28 

3.2.7  Sirip-Sirip Pendingin atau Radiator ........................................... 28 

3.2.8  Oil Level Indicator...................................................................... 29 

3.2.9  Temperature Indicator ................................................................ 29 

3.2.10  Plat Nama ................................................................................. 30 

3.3  Prinsip Kerja Transformator ......................................................... 31 

3.3.1  Penggunaan Transformator ........................................................ 33 

3.3.2  Transmisi Daya Listrik Jarak Jauh ............................................. 33 

3.3.3  Prinsip Kerja dan Pemanfaatan Sistem Distribusi Daya ............ 34 

3.3.4  Transformator Buatan Indonesia ................................................ 35 

BAB IV PENUTUP  ............................................................................................ 37 

4.1  Kesimpulan ........................................................................................... 37 

4.2  Saran ...................................................................................................... 37 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................................... 38 

 



vi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Logo PLN ............................................................................................ 4 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT.PLN Rayon Siak ............................................ 6 

Gambar 2.1 Memperbaiki KWH Meter Pelanggan............................................... 10 

Gambar 2.2 Pemangkasan Pohon Yang Mengganggu Kabel JTM ....................... 11 

Gambar 2.3 Pemasangan Seng Berduri Di Tiang PLN ......................................... 11 

Gambar 2.4 Pemangkasan Pohon Yang Dibawah Kabel JTM ............................. 13 

Gambar 2.5 Menganti Feus Link ........................................................................... 13 

Gambar 2.6 Memindahkan Len Kabel JTR .......................................................... 14 

Gambar 2.7 Mengecek Ganguan Jaringan Di GH ................................................ 14 

Gambar 2.8 Pemangkasan Pohon Di Bawah Kabel JTM ..................................... 14 

Gambar 2.9 Mencatat No KWH Meter ................................................................. 16 

Gambar 2.10 Mengecek Travo .............................................................................. 17 

Gambar 2.11 Pemangkasan Pohon Di Bawah Kabel JTM ................................... 17 

Gambar 2.12 Pemangkasan Pohon Di Bawah Kabel JTM ................................... 18 

Gambar 2.13 Membuat Desai Pemantau Jaringan Listrik .................................... 18 

Gambar 2.14 Membuat Desai Pemantau Jaringan Listrik .................................... 19 

Gambar 2.15 Membuat Desai Pemantau Jaringan Listrik .................................... 20 

Gambar 2.16 Desain Control Jaringan Listrik ...................................................... 20 

Gambar 2.17 Membuat Desai Pemantau Jaringan Listrik .................................... 21 

Gambar 2.18 Desain Control Jaringan Listrik ...................................................... 21 

Gambar 3.1 Inti Trafo ........................................................................................... 25 

Gambar 3.2 Kumparan Trafo ................................................................................ 26 

Gambar 3.3 Minyak Trafo..................................................................................... 27 

Gambar 3.4 Tangki Trafo ...................................................................................... 27 

Gambar 3.5 Bushing Transformator ..................................................................... 28 

Gambar 3.6 Tap Changer ...................................................................................... 28 



vii 

 

Gambar 3.7 Sirip-Sirip Pendingin atau Radiator .................................................. 29 

Gambar 3.8 Oil Level Indicator ............................................................................ 29 

Gambar 3.9 Temperatur Indicator ........................................................................ 30 

Gambar 3.10 Plat Nama ........................................................................................ 30 

Gambar 3.11 Cara Kerja Trafo.............................................................................. 31 

Gambar 3.12 Simbol Trafo ................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Daftar Kerja Praktek Umum Untuk Mahasiswa ..................................... 8 

Tabel 2.2 Kegiatan Harian Minggu Pertama Bulan Juli 2021 ................................ 8 

Tabel 2.3 Kegiatan Harian Minggu Kedua Bulan Juli 2021 ................................. 11 

Tabel 2.4 Kegiatan Harian Minggu Ketiga Bulan Agustus 2021 ......................... 15 

Tabel 2.5 Kegiatan Harian Minggu Keempat Bulan Agustus 2021 ..................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PT.PLN (PERSERO)  

ULP SIAK SRI INDRAPURA 

 

1.1 Sejarah singkat PT.ULP PLN (Persero) 

 Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa  

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

tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pamanfaatan  umum mulai 

pada saat perusahaan Swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula  bergerak 

dibidang gas memperluas usahanya dibidang 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 di proklamasikan 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 di serahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. 

 Sejalan dengan menigkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk  

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka di keluarkan 

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

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 sejalandengan 

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 

berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga No. 20 tahun 1960, 
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namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik 

No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September  1975 peringatan hari listrik dan gas 

digabungdengan hari kebangkitan pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada 

tanggal 3 Desember.  

 Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan 

meteri 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: 

1. 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: 

a. NV ANIFM 

b. NV GRBRO 

c. NV OGRML 

2. 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 daaerah-daerah tertentu seperti perusahaan Listrik Jawa 

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

3. 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 Jabatan 



3 
 

listrik dan gas direbut oleh pemerintah Colonial Belanda, kecuali daerah 

AcehTahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik dan gas 

milik pemerintah Colonial 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 di gabungkan ke Jawatan tenaga. Di ubah  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 (DD. PLN) terbentuk. Berdasarkan Undang-

Undang No. 19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan Negara” dan melalui 

peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 Tahun 1961 

dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), 

yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada didalam satu 

wadah organisasi. 

4. Periode Tahun 1967-1985 Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan 

Lembaga masalah ketenagaan (LMK) di alihkan 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 dibidang Kelistrikan 

Nasional di samping tugas-tugas  sebagian perusahaan. Mengingat 

kebijaksanaan energi perlu untuk ditetapkan secara Nasional, maka Kabinet 

pembangunan III dibentuk  Departemen pertambangan dan Energy, dan PLN 

serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen 

dibidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan 

(1981). Dalam kabinet pembangunan IV, Ditjen ketenagaan diubah menjadi 
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Ditjen Listrik Energy Baru (LEB). Perubahaan nama ini untuk memperjelas 

tugas dan  fungsinya yaitu: 

a. Pembinaan Program Kelistrikan 

b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan 

c. Pengembangan Energi Baru Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang 

semula di pukul oleh PLN (secara bertahap dikembalikan ke departemen). 

Sehingga PLN dapat lebih memuaskan fungsinya sebagai Perusahaan. 

5. 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 tanaga listrik, pemanfaatan dan 

pengelolaannya 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. 

 
Gambar 1.1 Logo PLN 

( Sumber: Haikal, 2021) 

 

1.2 Visi dan Misi PT.PLN (Peresero) Rayon Siak 

1.2.1 Visi  

Menjadi perusahaan terkemuka se-Asia Tengara 

1.2.2 Misi  

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelangan, anggota perushaan dan pemegang saham. 
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2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 

 

1.2.3 Moto dan Struktur Organisasi 

Moto PT.PLN ( Persero ) ULP Siak adalah Listrik untuk kehidupan yang 

lebih baik, Sedangkan Struktur organisasi adalah gambaran diri organisasi atau 

susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatan masing-

masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentuk struktur organisasi atau 

instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang dimilikioleh masing-masing 

karyawan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mempunyai tujuan telah 

ditetapkan sangat diperlukan oleh perushaan. Organisai akan berpengaruh pada luas 

sempitnya usaha dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Organisai adal untuk menunjukan hubungan antar atasan dengan bawahan 

sehinga jelas kedudukan, wewenang akan tangung jawab setiap masing-masing yang 

telah diberikan dalam suatu organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi sendiri adalah: 

1. Memudahkan pelaksanaan tugas karna adanya pembagian tugas 

2. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertangung jawaban dari 

atasan dan bawahan 

3. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karna tujuan 

tertentu 

4. Memudahkan pembayaran tugas untuk masing masing karyawan. 
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Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Siak Sri Indrapura 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT.PLN Rayon Siak 

( Sumber : PT.PLN (Persero) ULP Siak, 2021 ) 
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1.3 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT.PLN ( Persero ) Rayon Siak ini Terletak di Jalan sultan syarif Hasyim, 

Siak Sri Indrapura, KP. Dalam, dan sistem pendistribusian dan ganguan jaringan 

kelistrikan terletak di Jalan Sultan Ismail, KP. Dalam siak. 

PT.PLN (Persero)) Rayon siak ini terdiri dari 8 Kecamatan yang harus 

dilayani, PT.PLN Rayon siak yang beroprasi hanya terdapat dua posko yang berada 

di Kecamatan Siak dan Kecamatan Sungai Apit. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PERAKTEK (KP) 

PT.PLN (PERSERU) ULP SIAK 

 

2.1   Sepesifikasi kegiatan yang dilaksanakan 

Selama pelaksanaan kerja peraktek di PT.PLN (Persero) ULP Siak, penulis 

ditempatkan di kantor ganguan jaringan kelistrikan atau kantor PT.Haleyora Power 

berada di jalan Sulatan Ismail yang dimana kantor ini melayani ganguan 24 jam yang 

terjadi dilapangan atau dipelangan. 

 

2.2  Deskripsi kerja peraktek (KP) 

Tabel 2.1 Daftar kerja peraktek untuk Mahasiswa magang  

Hari Pagi Sore 

Senin – Kamis 07.30 – 12.00 WIB 13.30 – 16.00 WIB 

Jum’at 07.30 – 11.30 WIB 13.30 – 16.30 WIB 

Catatan: Untuk dikantor PT.PLN (Persero) ULP Siak Mahasiswa magang 

diwajibkan untuk masuk tepat waktu dan mengunakan Safety 

Tabel 2.2 Kegiatan harian mingu pertama bulan juli 2021: 

No Hari/Tangal Pukul (WIB) Kegiatan 

  07.30 - 08.00 Penulis datang kekantor PLN 

1 Senin, 19  

juli 2021 

08.00 - 09.00 Perkrnalan sama karyawan PT.PLN 

  12.00 - 13.30 Istiaraht, Makan, Sholat 

  13.30 - 16.00 Penulis menungu arahan dari orang Teknik 

PT.PLN 

2 Selasa, 20 

Juli 2021 

 Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H  

  07.30 - 08.00 Penulis datang kekantor PLN 

  09.00 - 09.30 Konsultasi kegiatan kerja peraktek dengan 

suverpesor 
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No Hari/Tangal Pukul(WIB) Kegiatan 

3 Rabu, 21 

juli 2021 

11.30 - 12.00 Penulis pergi kekantor Haleyora Power/Kantor 

ganguan jaringan kelistrikan 

  12.00 - 13.30 Istirahat, Sholat, dan makan 

  14.00 – 15.30 Penulis ikut membantu mengecek kWh meter 

pelangan yang lagi terjadu ganguan 

  15.30 – 16.00 Penulis bersama karyawan ganguan memperbaiki 

kabel JTR   

  07.30 – 08.00 Berifing pagi brsama angota PT.PLN  

  08.15 Penulis bersama karyawan ganguan jaringan 

kelistrikan melakukan pengecekan feder  

4 Kamis, 21 

Juli 2021 

08.30 – 12.00 Penulis dengan karyawan PLN melakukan 

pengecekan kabel kabel di area Siak dan  

memangkas pohon yang mengangu kabel JTM  

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, Sholat 

  14.00 – 16.00 Mengecek ganguan kelistrikan diBunga Raya, 

dan membuang tali laying-layang yang tersankut 

di kabel JTM 

  07.30 Berifing bersama karyawan PLN 

 

5 

 

Jum’at, 22 

Juli 2021 

08.00 – 11.00 Penulis bersama karyawan PT.PLN (Persero) 

Rayon Siak memasang seng-seng berduri ditiang-

tiang PLN 

   133.30 – 16.00 Penulis ikutserta dalam memperbaiki kilometer 

masjid, yang ada tulisan periksa, dan dipasang 

meteran merah atau meteran sementara.dan 

sekaligus diajarkan mengunakan aplikasi APKT 

(Aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu) untuk 

menangani keluhan gangguan yang terjadi pada 

pelanggan. 

Kegiata harian pada mingu pertama bulan juli 2021 

1 Pada hari pertama melksanakan kerja peraktek. penulis memperkenalkan diri 

dengan karyawan di PT.PLN (Persero) Rayon Siak, penulis diberikan bekal 

tentangt segala pekerjan yang akan dikerjakan selama kegiatan kerja perkatek. 
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2.  Pada hari kedua pada tangal 20 Juli 2021 Libur hari Raya Idul Adha 1442 H 

3. Pada hari ketiga pada tangal 21 juli 2021 Penulis kosultasi dengan Supervesor 

Teknik PT.PLN (Persero) Rayon Siak terkait masalah kegiatan kerja peraktek, 

dan penulis disuruh ikut bagian ganguan jaringan kelistrikan. Penulis ikut 

karyawan ganguan memperbaiki kWH meter  Pelangan  

 
Gambar 2.1 Memperbaiki kWH Meter Pelangan 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

 

4. Kegiatan pada hari ke empat tangal 22 Juli 2021 Penulis bersama karyawan 

PT.PLN melakukan pemangkasan Pohon yang  mengangu kabel JTM, 

pemangkasan ini dilakukan agar jaringan listrik setabil dan tidak terjadi ganguan 

kelistrikan. 
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Gambar 2.2 Pemangkasan pohon yang mengangu kabel JTM 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

5. Kegiatan pada hgari kelima penulis bersama karyawan PT.PLN memasang 

seng berduri ditiang-tiang PLN. Pemasangan seng di tiang-tiang PLN unntuk 

mengusir binatang-binatang yang bias menyebabkan  

 

Gambar 2.3 Pemasangan seng di tiang PLN 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

Tabel 2.3 Kegiatan harian mingu ke 2 bulan Juli 2021 

No Hari/Tangal Pukul (WIB) Kegiatan 

  07.30 Berifing pagi bersama angota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

  08.00 – 10.00 Penulis bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

melakukan pemangkasan pohon yang mengagu kabel JTM 

1 Senin, 26 

Juli 2021 

10.30 – 12.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak mengecek kWh 

meter pelangan di Bunga Raya yang ada tulisan periksa  

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, dan Sholat 
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No Hari/Tangal Pukul (WIB) Kegiatan 

  14.00 Penulis bersama angota PLN Rayon Siak  menganti MCB 

di kWH meter pelangan  

  15.00 – 16.00 Penulis melakukan pengecekan kabel JTM di Siak kota 

  07.30 Berifing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

2 Selasa, 27 

Juli 2021 

08.00 – 10.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak melakukan 

pengecekan kabel JTM, dan melakukan Pemangkasan 

pohon yang Mengangu kabel JTM 

  11.00 – 12.00 Penulis bersama anggota PLN ULP Siak menganti feus link 

yang di teravo 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, dan Sholat 

  14.00 – 14.30 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak mengecek kabel 

JTR yang sudah keropos di rumah pelangan 

  15.00 – 16.00 Penulis bersama angota PLN Rayon Siak melakukan 

pengecekan teravo  

  07.30 Berifing bersama aanggota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

3 Rabu, 28 

Juli 2021 

08.00 – 12.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon siak memindahkan 

len kabel JTR 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, dan Sholat 

  14.00 – 16.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak memperbaiki 

kabel JTR yang jatuh dari tiang PLN 

  07.30 Berifing bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

4 Kamis, 29 

Juli 2021 

08.00 – 10.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak mendapatkan 

laporan seng rumah pelangan nyentrum dan mengecek 

rumah pelangan tersebut 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, dan Sholat 

  14.00 – 15.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak mengecek 

gaguan jaringa kelistrikan di GH (Gardung Hubung) 

  16.00 Pulang 

  07.30 Berifing dengan anggota PLN (Persero ULP Siak 

5 Jum’at, 30 

Juli 2021 

08.00 – 11.30 Penulis dengan anggota PLN Rayon Siak melakukan 

pengecekan kabel JTM, dan melakukan pemankasan pohon 

yang mengangu kabel JTM 

  11.30 – 13.30 Istirahat, Sholat, dan Makan 

  14.00 -16.30 Penulis dengan angota PLN Rayon Siak melanjutkan 

pengecekan kabel JTM 

Kegiata harian mingu keduaa bulan juli 2021 

1. Kegiatan hari pertama pada mingu kedua Penulis bersama anggota PT.PLN 

(Persero) ULP Siak melakukan berifing dan melakukan pemangkasan pohon 

yang mengagu kabel JTM, hal ini dilakukan agar kabel JTM aman dari 

ganguan ranting-ranting pohon. 
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Gambar 2.4 Pemangkasan pohon Dibawah kabel JTM 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

 

 

2. Kegiatan pada tangan 27 Juli 2021 Berifing pagi bersama anggota PT.PLN 

(Persero) ULP Siak, dan Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak 

melakukan pengecekan kabel JTM, dan.Penulis bersama anggota PLN ULP 

Siak menganti feus link. 

   
Gambar 2.5 Menganti feus link teravo 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 
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3. Kegiatan pada tangal 28 Juli 2021 Berifing pagi bersama aanggota PT.PLN 

(Persero) ULP Siak. Penulis bersama anggota PLN Rayon siak memindahkan 

len kabel JTR dikantor BPUT Siak. 

 

 
Gambar 2.6 Memindahkan len kabel JTR 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

4. Kegiatan pada tangal 29 Juli 2021 Berifing pagi bersama aanggota PT.PLN 

(Persero) ULP Siak. Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak mengecek 

gaguan jaringa listrik di GH (Gardung Hubung) di Bunga Raya. 

 
Gambar 2.7 Mengecek ganguan jaringan di GH 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 
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5. Kegiatan pada tangal 30 Juli 2021 Berifing pagi bersama aanggota PT.PLN 

(Persero) ULP Siak. Penulis dengan anggota PLN Rayon Siak melakukan 

pengecekan kabel JTM, dan melakukan pemankasan pohon yang mengangu 

kabel JTM. 

 
Gambar 2.8 Pemangkasan pohon dibawah kabel JTM 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

 

 
Tabel 2.4 Kegiatan harian mingu ke 3 bulan Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Pukul (WIB) Kegiatamn 

  07.30 – 10.00 Berifing bersam anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak, 

penulis mendata kWH Meter yang ada digudang kantor 

PT.PLN Siak 

1 Senin, 02 

Agustus 2021 

10.30 – 11.00 Mengecek stok kabel dan alat-alat yang tersedia di PLN 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, dan Sholat 

  16.00 Pulang 

  07.30 Berifing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Siak 

2 Selasa, 03 

Agustus 2021 

08.00 – 12.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak melakukan 

pengecekan pada terafo-terafo yang ada di area kawasan 

PLN Siak 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, danSholat 

  14.00 – 16.00 Penulis bersama anggota PLN Rayon Siak lanjut 

Mengecek Terafo di area kawasan PLN siak 

  07.30 Berifing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Siak 

3 Rabu, 04  

Agustus 2021 

08.30 – 11.30 Penulis bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak 

melakukan pengecekan ganguan jaringan listrik di GH 

(Gardu Hubung) 

  12.00 – 13.00 Istirahat, Makan, danSholat 

  14.00 – 15.00 Penulis bersama angota PLN ULP Rayon Siak melakukan 
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No Hari/Tanggal Pukul (WIB) Kegiatamn 

Pemangkasan di bawah kabel JTM 

  07.30 Berifing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Siak 

4 Kamis, 05 

Agustus 2021 

08.30 – 11.00 Penulis bersama anggota PLN ULP Rayon Siak 

melakukan pengecekan terafo  

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, danSholat 

  14.00 – 16.00 Penulis disuruh memahami aplikasi ETAP dan membuat 

desain control listrik mengunakan aplikasi ETAP 

5 Jum’at, 06 

Agustus 2021 

08.00 Penulis datiag kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

  08.30 -12.00 Penulis membuat desain contro 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, danSholat 

  14.00 – 16.00 Penulis melanjutkan perojek membuat desain pemantau 

jaringan listrik 

Kegiata harian pada mingu ketiga bulan Agustus 2021 

1. Kegiata pada mingu ketiga hari pertama melaksanakan kerja peraktek, 

Melaksanakan Beriffing bersama angota PLN ULP Rayon Siak, untuk mingu 

ini Penulis disuruh mencatat nomor kWH meter  

 

Gambar 2.9  Mencatat No kWH Meter 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

2. Kegiatan pada tangal 3 Agustus 2021 Penulis bersama anggota PLN ULP 

Rayon Siak mengecek terafo yang ada di kawasan PLN (Persero) ULP Siak 

hal ini dilakukan agar terafo aman dari ganguan binatang dan tidak trjadi 

ganguan listrik. 
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Gambar 2.10 Mengecek trafo 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

3. Beriffing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak, penulis bersama 

angota PLN ULP Rayon Siak mengecek ganguan jaringan di GH kualian, 

penulis dan agnota PLN ULP Rayon Siak memangkas pohon yan mengangu 

kabel JTM 

 

Gambar 2.11 Memangkas Pohon yng mengangu kabel JTM 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 
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4. Berffing pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP Siak, Penulis bersama 

anggota PLN ULP Rayon Siak melakukan pemangkasan pohon yang 

mengangu kabel JTM. 

 

Gambar 2.12 Memangkas Pohon yng mengangu kabel JTM 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

 

5. Penulis membuat desain pematau control jartingan listrik mengunakan 

aplikasi ETAP 

  

Gambar 2.13 Membuat desain pemantau jringan listrik 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 
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Tabel 2.5 Kegiatan harian mingu ke 4  bulan Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Waktu(WIB) Kegiatan 

  08.00 Penulis dating kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

1 Senin, 09 

Agustus 2021 

08.30 – 12.00 Penulis membuat desain pemantau, control jaringan 

listrik mengunakan aplikasi ETP 

  12.00 – 13.30 Istirahat, Makan, danSholat 

  14.00 – 16.00 Penulis melanjutkan membuat desain pemantau, control 

jaringan listrik  

  08.00 Penulis dating kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

2 Selas, 10 

Agustus 2021 

08.30 – 12.00 Penulis membuat desain pemantau, control jaringan 

listrik mengunakan aplikasi ETP 

  12.00 - 13.30 Istirahat, Makan, danSholat 

  13.30 – 14.30 Penulis mencatat No kWH Meter di gudang PLN 

  14.30 – 16.00 Penulis melanjutkan perojek pembuatann desai control 

jaringan listrik 

  08.00 Penulis dating kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

3 Rabu, 11 

Agustus 2021 

08.30 – 16.00 Penulis membuat desain pemantau, control jaringan 

listrik mengunakan aplikasi ETP 

  07.30 Penulis dating kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

4 Kamis, 12 

Agustus 2021 

08.00 – 16.00 Penulis melanjutkan pembutan desain control jaringan 

listrik dengan aplikasi ETAP 

  07.30 Penulis dating kekantor PT.PLN (Persero) ULP Siak 

5 Jum’at, 13 

Agustus 2021 

08.00 – 16.00 Penuls menyelesaikan perojek desain control jaringan 

listrik 

Kegiata harian pada mingu Keempat bulan Agustus 2021 

 

1 Kegiatan hari pertama pada mingu keempat tangal  Penulis membuat 

desain pemantau control jaringan listrik Kabupaten Siak dengan 

mengunakan aplikasi ETAP. 

  
Gambar 2.14 Membuat desain control pemaantau jaringan listrik 

(Sumber: Dokumntasi 2021) 
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2 Penulis melanjutkan membuat desain pemantau jaringan listri Kabupaten 

Siak, dan penulis mennuliskan No kWH Meter yang ada digudang PLN 

Rayon Siak. 

  
Gambar 2.15 Membuat desain control pemaantau jaringan listrik 

(Sumber: Dokumntasi 2021) 

 

3 Penulis masih melanjutkan pembuatan desain control pemantau jaringn 

listrik Kabupaaten Siak. 

 
Gambar 2.16 Desain control pemaantau jaringan listrik 

(Sumber: Dokumntasi 2021) 
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4 penulis masih melanjutkan kegiatan yangsama membuat desain control 

pemantau jaringan listrik  

 
Gambar 2.17 Membuat desain control pemaantau jaringan listrik 

(Sumber: Dokumntasi 2021) 

 

5 Pada tangal 13 Agustus 2021 Penulis menyelesaikan Pekerjan pembuatan 

desai control pemantau jaringanlistrik. 

 
Gambar 2.18 Desain control jaringan listrik 

(Sumber: Dokumentasi 2021) 

2.3 Target yang diharapkan 

 Target yang diharapkan saat melaakuka kerja peraktek (KP) berdasarkan 

sepesifikasi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikuut: 

1. Dapat meliahat, mengetahui dan memahami  secara langsung penerapan 

ilmu yang didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di PT.PLN 

(Persero) Rayon Siak serta mencari solusi penyelesaiannya. 

3. Dapat belajar disiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tntutan diduni kerja. 

4. Dapat menjalani kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri Bengkalsi 

dengan PT.PLN (Persero)ULP Siak. 

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara perofesional. 

 

 

 



22 
 

2.4 Perangkat lunak atau keraas yang digunakan 

 Adapun perangkat lunak dan kersa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

kerja peraktek (KP) di PT.PLN (Persero) Rayon Siak. 

1. Perangkat lunak 

a. Aplikasi Microsoft Office  di komputer atau laptop yang digunakan 

untuk menyusun laportan KP yang telah dilakukan di PT.PLN 

(Persero)n Rayon Siak. 

b. Aplikasi ETAP di computer atau di laptop untuk membuat desain 

pemantau control jaringan listrik 

c. Wireless Finder (WIFI) yang digunakan untuk membuat desain control 

pemantau jaringan listrik, dan untuk mencari materi yang berkaitan 

dengan judul KP yang diambil. 

2. Perangkat keras  

a. Tang Biasa 

b. Tang Amper 

c. Tang Potong 

d. Tangga  

e. Tespen 

f. Obeng (+ Plus) 

g. Obeng (- Minus) 

 

2.5 Data-data Yang Dibutuhklan 

DIsini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan laporan 

Kerja Peraktek  yaitu: Data sejarah singkat perusahaan, Data struktur organisasi 

perusahaan, Data kegiatan harian. 

Untuk mendapatkan ataau memperoleh data yang akurat dan benar, penuis 

mengunakan metode   pengumpulan data melalui berbagai cara sebagai berikut: 

 

 

 

 

1. Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui peraktek 

dilapngan mayupun dengan memperhatikan setiap teknis yang sedang 

peraktek pada PT.PLN (Persero) Rayon Siak 

2. Interview  

Merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab secara 

langsung baik dengan Teknisi maupun denga pegawai PLN lainnya  yang 

ada diruang lingkup distribusi.. 
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2.6 Kendala Yang Dihadapi Penulis  

Dalam penyusuna laporan Kerja Peraktek ini tidak mudah bagi penulis untuk 

menyelesaikan laporan, kendala yang sering dihadapi oleh penulis dalam penyusunan 

laporan ini adalah : 

1. Sulit mendapatkan referensi dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis. 

2. Sulit berkomunikasi untuk menanyakan suatu permasalahan jika berada di 

area lapangan kerja. 
 



24 
 

BAB III 

SISTEM KERJA PADA TRAFO 

 

3.1 Pengertian Trafo  

Sebuah tranformator terdiri dari dua atau  lebih lilitan yang saling dikaitkan 

oleh medan magnet bersama. Jika salah satu dari lilitan tersebut, yakni primer, 

dihubungkan ke sebuah sumber tegangan bolak balik, maka sebuah fluks bolak balik 

akan dihasilkan yang amplitudonya akan bergantung pada tegangan primer dan 

banyaknya lilitan. Bila banyaknya lilitan primer dan lilitan sekunder disebandingkan 

secara wajar, maka hamper setiap perbandingan tegangan yang diinginkan, atau 

perbandingan transformasi akan dapat diperoleh. Tingkat tegangan bolak balik 

dengan demikian dapat diubah secara mudah dengan cara menggunakan tranformator, 

seperti yang akan kita lihat, maka perubahan tingkat arus dan perubahan tingkat 

impedansi kedua-duanya akan terlihat juga. Sudah tentu, tidak ada alasan mengapa 

lilitan ketiga (tersier) atau lilitan tambahan tidak dapat diikutsertakan untuk 

menghubungkan antara beraneka tingkat tegangan. 

Aksi transformator hanya memerlukan adanya sebuah fluks bolak balik yang 

mengait kedua-dua lilitan tersebut. Aksi seperti itu akan didapatkan jika digunakan 

teras udara, yang menghasilkan sebuah trafo teras udara (air core transformer). Akan 

tetapi aksi tersebut akan didapatkan lebih efektif, dengan sebuah teras besi atau teras 

bahan feromagnetik lain. Kebanyakan fluks tersebut kemudian akan dibatasi kepada 

jalan tertentu yang mengait kedua-dua lilitan dan mempunyai permeabilitas yang jauh 

lebih tinggi daripada permeabilitas udara. Transformator seperti itu adalah sebuah 

transformator teras besi (iron core transformer). Kebanyakan tranformator adalah dari 

dua jenis ini, dan kekecualian yang utama adalah bahwa transformator teras udara 

digunakan pada frekuensi tinggi di luar jangkauan frekuensi audio. 

Transformator adalah salah satu dari sebab utama penyebaran penggunaan 

system daya ac, karena trafo tersebut memungkinkan dihasilkannya listrik pada 
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tegangan generator yang paling ekonomis, memenungkinkan perpindahan daya pada 

tegangan transmisi yang paling ekonomis, dan memungkinkan penggunaan daya pada 

tegangan yang paling sesuai untuk alat pemanfaatan yang khas. Bila referensi dibuat 

kepada lilitan transformator daya, maka biasanya digunakan istilah lilitan tegangan 

tinggi (high voltage winding) dan istilah lilitan tegangan rendah (low voltage 

winding). Sudah tentu, lilitan yang manapun diantaranya akan mampu bertindak 

sebagai primer dan sekunder.  

Transformator sangat banyak digunakan dalam rangkaian elektronik berdaya 

rendah dan dalam rangkaian kontrol. Dalam rangkaian-rangkaian tersebut 

transformator melakukan fungsi sebagai pengimbang impendasi sebuah sumber dan 

bebannya untuk mendapatkam perpindahan daya yang maksimum, yang 

mengisolasikan satu rangkaian dari yang lain, atau yang memisahkan arus searah 

sambil mempertahankan kontinuitas ac diantara dua rangkaian. 

 

3.2 Komponen Pada Transformator 

Adapun komponen yang di Trafo atau yang terdapat pada Trafo sebagai 

berikut: 

3.2.1 Inti Trafo 

Inti trafo terbuat dari Grain Oriented Silicon Steel M4 0,27 mm yang 

dirangkai dan dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin kekuatan mekanik, 

mengurangi getaran dan kebisingan dengan rugi-rugi besi yang rendah. 

 

Gambar 3.1  Inti trafo 

(Sumber:Centrado,2020) 
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3.2.2 Kumparan Trafo 

Kumparan terbuat dari tembaga/aluminium bernilai konstruktivitas tinggi, 

kumparan pada sisi tegangan tinggi terbuat dari kawat tembaga/aluminium berisolasi 

enamel sedangkan pada sisi tegangan rendah dari kawat berisolasi kertas. 

Catatan : Bila ada permintaan khusus untuk kelas isolasi yang lebih tinggi 

maka bahan baku akan disediakan. * Inti dan kumparan trafo kemudian akan 

dikeringkan dengan dioven sampai daya tahan isolasinya naik mencapai lebih dari 

2000 Mega Ohm. 

 

Gambar 3.2 Kumparan Trafo 

(Sumber:Centrado,2020) 

 

3.2.3 Minyak Trafo 

Untuk mendinginkan transformator saat beroperasi maka kumparan dan inti 

transformator direndam di dalam minyak transformator,minyak juga berfungsi 

sebagai isolasi. Oleh karena itu minyak transformator harus memenuhi persyaratan, 

sebagai berikut : 

a. Mempunyai kekuatan isolasi (Die- lectric Strength). 

b. Penyalur panas yang baik dengan berat jenis yang kecil, sehingga partikel-

partikel kecil dapat mengendap dengan cepat. 

c. Viskositas yang rendah agar lebih mudah bersikulasi dan kemampuan 

pendinginan menjadi lebih baik. 

d. Tidak nyala yang tinggi, tidak mudah menguap. 

e. Sifat kimia yang stabil. 
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Gambar 3.3 Minyak Trafo 

(Sumber: https://slideplayer.info/) 

 

3.2.4 Tangki Transformator 

Tangki transformator berfungsi untuk menyimpan minyak transformator dan 

sebagai pelindung bagian-bagian transformator yang direndam dalam minyak. Ukuran 

tangki disesuaikan dengan ukuran inti dan kumparan. 

 
Gambar 3.4 Tangki Trafo 

( Sumber :PT.PLN. Rayon Siak,2021) 

 

3.2.5 Bushing Transformator 

 Bushing transformator adalah sebuah konduktor yang berfungsi untuk 

menghubungkan kumparan teransformator dengan rangkayan luar yang diberi 

selubang isolator. Isolator juga berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan 

tangki teransformator. Bahan bushing adalah terbuat dari porselin yang tengahnya 

berlubang. 
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Gambar 3.5 Bushing transformator 

( Sumber :PLN. Rayon Siak,2021) 

 

3.2.6 Tap Changer 

Tap changer adalah alat yang berfungsi untuk mengubah perbandingan lilitan 

transformator untuk mendapatkan tegangan operasi pada sisi sekunder sesuai yang 

dibutuhkan oleh tegangan jaringan (beban) atau karena tegangan sisi primer yang 

berubah ubah. Tap changer (perubahan tap) dapat dilakukan dalam keada- an 

berbeban (on load) atau keadaan tidak ber-beban(off load). Untuk tranformator 

distribusi perubahan tap changer dilakukan dalam keadaan tanpa beban. 

 

 

Gambar 3.6 Tap changer 

( Sumber :PT.PLN. Rayon Siak,2021) 

 

 

3.2.7 Sirip-sirip Pendingin atau Radiator 

Sirip-sirip Pendingin atau Radiator Berfungsi untuk memperluas daerah 

pendinginan, yaitu daerah yang berhubungan langsung dengan udara luar dan sebagai 

tempat terjadinya sirkulasi panas. 
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Gambar 3.7 Sirip-sirip Pendingin atau Radiator 

( Sumber :PT.PLN. Rayon Siak,2021) 

 

3.2.8 Oil Level Indicator 

Oil level indicator adalah alat unuk menunjukkan tingkat volume minyak 

transformator baik ketika minyak mengalami pemuaian atau pun penurunan karena 

kebocoran. 

 

Gambar 3.8 Oil level indicator 

( Sumber :PLN. Rayon Siak,2021) 

 

 

3.2.9 Temperature Indicator  

Temperature indicator atau petunjuk suhu merupakan aksesoris instrument 

penting dari sebuah transformator untuk prokteksi dari peningkatan suhu yang terlalu 

tinggi. Penunjuk suhu akan memebrikan sinyal alarm jika terjadi peningkat 

temperature di atas setting kalkuasi desain.   
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Gambar 3.9 Temperature indicator 

( Sumber :PT.PLN. Rayon Siak,2021) 

 

3.2.10 Plat Nama 

Plat nama yang terdapat pada bagian luar transformator sebagai pedoman saat 

pemasangan maupun perbaikan. Data-data yang dicantumkan seperti : 

1. Phasa dan frekuensi 

2. Daya nominal 

3. Tegangan primer/ sekunder, 

4. Kelompok hubungan,  

5. Arus nominal,  

6. % arus hubung singkat 

7. Sistem pendinginan 

8. Volume minyak 

 
 

Gambar 3.10 Plat nama 

( Sumber :PT.PLN. Rayon Siak,2021) 
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3.3 Prinsip Kerja Transformator 

Prinsip kerja dari sebuah transformator adalah sebagai berikut. Ketika 

Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus 

listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan 

magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke 

kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul ggl 

induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal-balik (mutual inductance). 

Pada skema transformator di bawah, ketika arus listrik dari sumber tegangan 

yang mengalir pada kumparan primer berbalik arah (berubah polaritasnya) medan 

magnet yang dihasilkan akan berubah arah sehingga arus listrik yang dihasilkan pada 

kumparan sekunder akan berubah polaritasnya. 

 

Gambar 3.11 Cara kerja Trafo 

( Sumber :Hidayatulah,2015) 

 

Hubungan antara tegangan primer, jumlah lilitan primer, tegangan sekunder, dan 

jumlah lilitan sekunder, dapat dinyatakan dalam persamaan Simbol Transformator 

 
Gambar 3.12 Simbol Trafo 

( Sumber :Hidayatulah,2015 ) 
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Berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan 

skunder transformator ada dua jenis yaitu: 

a. Transformator step up yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-

balik rendah menjadi tinggi, transformator ini mempunyai jumlah lilitan 

kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer (Ns > Np). 

b. Transformator step down yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-

balik tinggi menjadi rendah, transformator ini mempunyai jumlah lilitan 

kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder (Np > Ns). 

Pada transformator (trafo) besarnya tegangan yang dikeluarkan oleh kumparan 

sekunder adalah: 

a. Sebanding dengan banyaknya lilitan sekunder (Vs ~ Ns). 

b. Sebanding dengan besarnya tegangan primer ( VS ~ VP). 

c. Berbanding terbalik dengan banyaknya lilitan primer, 

 

3.3.1 Penggunaan Transformator 

Power supply (catu daya) Transformator (trafo) digunakan pada peralatan 

listrik terutama yang memerlukan perubahan atau penyesuaian besarnya tegangan 

bolak-balik. Misal radio memerlukan tegangan 12 volt padahal listrik dari PLN 220 

volt, maka diperlukan transformator untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik 220 

volt menjadi tegangan listrik bolak-balik 12 volt. Contoh alat listrik yang memerlukan 

transformator adalah: TV, komputer, mesin foto kopi, gardu listrik dan sebagainya. 

Catu daya merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan tegangan AC 

yang rendah. Catu daya menggunakan trafo step down yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan 220 V menjadi beberapa tegangan AC yang besarnya antara 2 

V sampai 12 V.  
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3.3.2 Transmisi daya listrik jarak jauh 

Pembangkit listrik biasanya dibangun jauh dari permukiman penduduk. Proses 

pengiriman daya listrik kepada pelanggan listrik (konsumen) yang jaraknya jauh 

disebut transmisi daya listrik jarak jauh. Untuk menyalurkan energi listrik ke 

konsumen yang jauh, tegangan yang dihasilkan generator pembangkit listrik perlu 

dinaikkan mencapai ratusan ribu volt. Untuk itu, diperlukan trafo step up. Tegangan 

tinggi ditransmisikan melalui kabel jaringan listrik yang panjang menuju konsumen. 

Sebelum masuk ke rumah-rumah penduduk tegangan diturunkan menggunakan trafo 

step down hingga menghasilkan 220 V. Transmisi daya listrik jarak jauh dapat 

dilakukan dengan menggunakan tegangan besar dan arus yang kecil. Dengan cara itu 

akan diperoleh beberapa keuntungan, yaitu energi yang hilang dalam perjalanan dapat 

dikurangi dan kawat penghantar yang diperlukan dapat lebih kecil serta harganya 

lebih murah. 

 

3.3.3 Prinsip Kerja dan Pemanfaatan System Distribusi Daya 

Sistem Tenaga Listrik Fungsi sistem jaringan adalah menyalurkan dan 

mendistribusikan tenaga listrik dari pusat suplai (gardu induk) ke pusat – pusat 

kelompok beban (gardu trafo/distribusi) dan konsumen dengan mutu memadai. 

Gardu distribusi adalah suatu tempat/ sarana, dimana terdapat transformator step 

down yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari tegangan menengah 

menajdi tegangan rendah(sesuai kebutuhan konsumen). Jaringan distribusi 

berdasarkan letak jaringan terhadap posisi gardu distribusi, dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu : Jaringan distribusi primer (jaringan distribusi tegangan menengah). Jaringan 

distribusi sekunder (jaringan distribusi tegangan rendah). 

Jaringan distribusi primer (JDTM) merupakan suatu jaringan yang letaknya 

sebelum gardu ditribusi berfungsi menyalurkan tenaga listrik bertegangan menengah 

(misalnya 6 kV atau 20 kV). hantaran dapat berupa kabel dalam tanah atau 
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saluran/kawat udara yang menghubungkan gardu induk (sekunder trafo) dengan gardu 

distribusi atau gardu hubung (sisi primer trafo didtribusi). 

Jaringan distribusi sekunder (JDTR) merupakan suatu jaringan yang letaknya 

setelah gardu distribusi berfungsi menyalurkan tenaga listrik bertagangan rendah 

(misalnya 220 V/380 V). Hantaran berupa kabel tanah atau kawat udara yang 

menghubungkan dari gardu distribusi (sisi sekunder trafo distribusi) ke tempat 

konsumen atau pemakai (misalnya industri atau rumah – rumah). 

Berdasarkan konfigurasi jaringan, maka sistem jaringan distribusi dapat 

dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sistem jaringan distribusi radial, loop 

dan spindel. 

Catu daya berasal dari satu titik sumber dan karena adanya pencabangan – 

pencabangan tersebut, maka arus beban yang mengalir disepanjang saluran menjadi 

tidak sama sehingga luas penampang konduktor pada jaringan bentuk radial ini 

ukurannya tidak sama karena arus yang paling besar mengalir pada jaringan yang 

paling dekat dengan gardu induk. Sehingga saluran yang paling dekat dengan gardu 

induk ini ukuran penampangnya relatif besar dan saluran cabang – cabangnya makin 

ke ujung dengan arus beban yang lebih kecil mempunyai ukuran konduktornya lebih 

kecil pula.Bentuk jaringan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, banyak 

digunakan dan murah. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari 

suatu titik yang merupakan sumberdari jaringan itu dan dicabang – cabangkan ke titik 

– titik beban yang dilayani. 

Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan ring. 

Susunan rangkaian saluran membentuk ring. yang memungkinkan titik beban 

terlayani dari dua arah saluran, sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin serta 

kualitas dayanya menjadi lebih baik, karena drop tegangan dan rugi daya saluran 

menjadi lebih kecil. 

Struktur jaringan ini merupakan gabungan dari dua buah struktur jaringan 

radial, dimana pada ujung dari dua buah jaringan dipasang sebuah pemutus (PMT), 

pemisah (PMS). Pada saat terjadi gangguan, setelah gangguan dapat diisolir, maka 
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pemutus atau pemisah ditutup sehingga aliran daya lidtrik ke bagian yang tidak 

terkena gangguan tidak terhenti. 

Jaringan distribusi spindel merupakan saluran kabel tanah tegangan menengah 

(SKTM) yang penerapannya sangat cocok di kota – kota besar. 

 

3.3.4 Transformator Buatan Indonesia 

Transformator distribusi yang digunakan di Indonesia saat ini pada umumnya 

adalah transformator produksi dalam negeri. Ada lima pabrik trafo di 

Indonesia, yaitu: 

1. PT. UNINDO,  

2. PT. TRAFINDO,  

3. PT. ASATA di Jakarta,  

4. PT. MURAWA di Medan,  

5. PT. Starlite  

6. PT. Bambang Djaja di Surabaya. 

Ditinjau dari jumlah phasanya, transformator distribusi ada dua macam, yaitu 

transformator satu phasa dan transformator tiga phasa. Trafo tiga phasa mempunyai 

dua tipe yaitu tipe sekunder dan ganda dan tipe sekunder tunggal. Sedangkan 

transformator satu phasa juga mempunyai dua tipe yaitu tipe satu kumparan sekunder 

dan tipe dua kumparan sekunder saling bergantung, yang dikenal dengan 

transformator tipe “NEW JEC”. (Gambar 2-15) memperlihatkan sebuah transformator 

distribusi tiga phasa kelas 20 kV produksi Starlite Indonesia menurut standarisasi 

SPLN 50 : 1997. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Adapun  Kesimpulam yang dapat penulis ambil selama kerja peraktek di    

PT.PLN (Persero) ULP Siak adalah  sebagai berikutr: 

1. Dapat mengetahui sistem perbaikan kWH meter. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja. 

3. Dapat mengasah kemampuan dan skil dalam menyelesaikan pekerjaan 

dilapangan. 

4. Mengetahui berbagai jenis kabel yang digunakan di PT.PLN. 

5. Mengetahui berbagai macam tipe Teravo. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang yang penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kekompakan atau kerja sama antar tim. 

2. Menambahkan posko Pelayanan ganguan. 

3. Angota harus lebih displin dengan waktu yang telah ditentukan PT.PLN . 
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