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KATA PENGANTAR 

 

 

 

  

Bismilaahirrahmaanirrahiim..., 

AssalamualaikumWr,Wb 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun 

laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan ini akan 

membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di PT. ADRA  

GEMILANG  

 Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Elektronika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP). 

 Laporan Kerja Praktek (KP) ini dibuat dengan berbagai observasi dan 

beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan 

dan hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan 

laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar 

besarnya kepada : 

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

2. Bapak Wan M Faizal,ST., MT Selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Agustiawan,S.ST.,MT. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Elektronika Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Khairudin Syah, S.ST.,MT. selaku  Koordinator Kerja Praktek 

Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bengkalis. 

5. Bapak Marzuarman, S.ST.,MT. Selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek 

Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bengkalis 

yang telah memberikan saya ilmu saat perkuliahan. 



iii 
 

7. Bapak Asri Mulyadi selaku kepala PT. Adra gemilang pelayanan  tehnik 

ulp engkalis. Bapak heriyadi selaku pembimbing saat Kerja Praktek di PT 

Panasonic Gobel Indonesia 

8. Seluruh karyawan yang telah memberikan pelajaran dan membimbing 

pada kegiatan Kerja Praktek di PT. Adra gemilang. 

9.  Kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan dan 

memberikan nasehat serta dukungan yang tiada henti kepada penulis agar 

selalu semangat  

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di 

PT adra gemilang, karena dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis 

mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan terkait berbagai bidang, selain itu 

juga mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga yang kelak dapat dijadikan 

pegangan yang akan sangat berguna dan membantu di masa yang akan datang 

terutama didalam dunia kerja dengan lingkup yang lebih luas. 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan 

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberkan saran serta 

kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan 

untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar 

laporan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Untuk itu kritik dan saran demi 

kesempurnaan penulis Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 

 

 
Bengkalis, 12 September 2021 

 

 

 

       M. cahyadi kurniawan 

        (NIM. 3103191170) 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN (PT. ADRA 

GEMILANG) PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

 

 

 

 
1.1    Sejarah Singkat Perusahaan 

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 pemanfaatan 

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 di kuasai 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 

untukmembebaskan 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 1946bertempat di gedung badan pekerja 

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

September 1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung 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 energy No.134/43.PE/1992 pada tanggal 31 

Agustus 1992 di tetapkanlah 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 di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi 

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

JawaTengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

 

c. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan 

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

Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas di rebut 

oleh pemerintah ColonialBelanda, kecuali daerah Aceh.Tahun 1950 Jawatan 

listrik dan Gas di ubah menjadi listrik dan gas milik pemerintah Colonial Belanda, 

sedangkan perusahaan listrik swasta di serahkan 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 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) 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 di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagian 

perusahaan. 

Mengingat kebijaksanaan Energy perlu untuk di tetapkan secara nasional, 

maka kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energy, 

dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen 

Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh direktorat jenderal 
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ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen ketenagaan 

diubah menjadi Ditjen Listrik Energy Baru (LEB). Perubahan 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. 

 

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang 

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan 

ke makmuran 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. 

 

 

 

1.2   Visi dan Misi  

1.2.1 Visi  

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yangbertumbuh kembang, Unggul dan 

Terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

 

 

1.2.2 Misi  

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

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 
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b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Struktur organisasi adalah Gambaran diri 

organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau 

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

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

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

kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga 

proses produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancar. 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 

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. 
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d. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang 

yang menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka 

suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur 

organisasi itu sendiri adalah “Suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari 

hubungan yang diantara bidang tertentu”. 
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 STRUKTUR ORGANISASI PT. ADRA GEMILANGPELAYANAN TEKNIK ULP BENGKALIS 

 

 

 

 

 

  

  

Direktur Utama 

Ali Wardana 

 

Koordinator  

Heryadi 

 

Ahli K2 K3 

Ahmad Bukhari A.MD 

 

 Wakil Koordinator 

Adi Mahmud 

Wakil Koordinator 

Adi Mahmud 

 

Posko Induk Bengkalis 

Asep Sukmana   Beni Hendrawan   Kiki Gunawan 

Yusman Efendi   Faisal Ardi Irawan  Agito Setiabudi 

Lukmanul Hakim Sabarudin Abdul Muis   Indra B 

Akhmad Iswandi L  Karyono    Tarmizi 

Sulfiandi Rahman   Desril     

Khairul    Hebat Tasbih Hastawa 

 

Entri Data 

Maya Deliana 

 

Posko Sub Sei 

Pakning 

Alfero 

Faizal 

Riduan 

Irsal 

jefri 

Posko Sub 

Tenggayun 

Marzuki 

Jonhendri  

M. Rusli  

Angga  Dodo Amris 

Posko Sub Palkun 

M. Ridho 

Hidayat 

Rahmat 

M. Gofur 

Posko Sub Bantan 

Tengah 

Ahmad 

Mashuri 

Suyoto 

Wira Darmawan 

Posko Sub 

Pambang 

Ahmad muzakir 

Junaidi  

Suprizal 

Solehan  

 

Gambar 1.1Struktur OrganisasiPT.Adra Gemilang 

( Sumber : PT. Adra gemilang2021) 
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Adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut.  

a. Direktur perusahaan PT. Adra Gemilang yang mempunyai perusahaan 

dan mendirikan perusahaan tersebut. 

b. Ahli K2 dan K3 tugasnya memberikan arahan kepada karyawan 

pelayanan teknik (Yantek) agar selalu menggunakan safty saat 

melakukan pekerjaan.  

c. Entri Data tugasnya menginput data-data perusahaan. 

d. Koordinator pelayanan teknik (Yantek) tugasnya mengawasi setiap 

karyawan pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan target yang 

diberikan perusahaan. 

e. Karyawan pelayanan teknik (Yantek) tugasnya mengatasi atau 

memperbaiki gangguan jaringan tegangan menegah, gangguan rumah 

pelanggan, dan target. 

 

 

 

1.4 Ruang Lingkup PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknik ULP Bengkalis 

 PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis adalah sebuah 

perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (yantek) 

dibidang kelistrikan yang terletak dijalan Rumbia Kecamatan Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis. 

 Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan 

dijaringan tengangan menegah (JTM) jaringan tengang 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, penyeimbangan beban trafo dan PHB-TR 

(Pemeliharaan Hubung Bagi Tegangan Rendah). 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN  SELAMA KERJA PRAKTEK 

 
 
 
 

2.1    Spesifikasi Tugas Yang Di laksanakan 

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

PT. Adra Gemilang. 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 2 bulan di PLN. 

Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut: 

  Tabel 2.1 Jam Piket Mahasiswa Praktek 

Pagi Sore Malam 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 

Catatan: setiap anggota yang akan pergantian piket di minta hadir 15 

menit sebelum pergantian. Karena akan melakukan evident/ briefing 

terlebih dahulu. 

 

 

  



10 
 

 

 

Daftar Piket Mahasiawa Praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jadwal Piket Mahasiawa Kerja Praktek Bulan juli 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

  

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Jadwal Piket Mahasiawa Kerja Praktek Bulan juli 

 (Sumber: Dokumentasi,2021) 
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2.1.1. Minggu Ke 1 Tanggal 5 – 7 juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

a. Senin 5 juli 2021 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, penulis memperkenalkan diri 

kepada Koordinator Lapangan yaitu Bapak Karyono, Selanjutnya 

memperkenalkan diri kepada pembimbing Kerja Praktek serta seluruh karyawan 

PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknin ULP Bengkalis. Pada hari pertama ini, 

penulis di berikan bekal tentang segala pekerjaan di PT. Adra Gemilang 

Pelayanan Teknin ULP Bengkalis, Selanjutnya penulis di perkenalkan Safety yang 

harus digunakan seperti sepatu, sarung tangan, kaca mata, Earplug, dan baju 

praktek. Mengingatkan di daerah lingkungan tempat kerja berbahaya dan 

bertegangantinggi. Seperti yang terlihat pada  

 

 
Gambar 2.2 Pengenalan Diri 
(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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b. Selasa 6 juli  2021 

Pada hari kedua penulis di beri pengarahan dan pengenalan serta cara kerja 

feeder. selain itu penulis juga ikut ke lapangan untuk membantu dan mengetahui 

bagai mana cara melepas LBS untuk mengurang beban, pertama siap kan alat 

berupa stick atau dikenal dengan galah pengait, lalu posisikan pengait pada tuas 

on/off tunggu aba-aba dari petugas untuk menarik tuas on/off. 

 

 
Gambar 2.4 Pengenalan feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 
 
 

c. Rabu 07 Juli 2021 

Pada hari ketiga KP, penulis juga iku kelapangan untuk mengatasi MCB yang 

sudah rusak/ sudah lemah sehinga tidak mampu menahan arus yang masuk, maka 

di saran kan kepada pelangan untuk segera meganti MCB yang baru. I= P/V, I = 

arus, p = daya, v = tegangan.  
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Gambar 2.5  menganti MCB 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

2.1.2. Minggu Ke 2 Tanggal 10 – 15 juli 2021 

a. Sabtu 10 juli 2021 

Pada hari ke empat penulis ikut kelapanan, mendapati masalah yang sama 

yaitu MCB trip, sehinga tidak mampu menhan arus yang masuk, maka di saran 

kan kepada pelangan untuk segera meganti MCB yang baru.  

I= P/V, I = arus, p = daya, v = tegangan.  

 

 
Gambar 2.6  menganti MCB 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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b. Minggu  11 juli  2021 

Pada hari ke lima KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder setiap 1 

jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika tidak 

ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  fedeer  

ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.7  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

c. Senin 12 juli 2021 

Pada hari ke lima KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder setiap 1 

jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika tidak 

ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  fedeer  

ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.8  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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d. Selasa 13 juli 2021 

Pada hari ke enam dan ke tujuh KP,  penulis ikut serta dalam perawatan PHB-

TR yang  bertujuan agar mencegah terjadinya kerusakan peralatan dan untuk 

mempertahan  kan kerja jaringan agar beroperasi dengan baik 

 

. 
Gambar 2.9 perawatan PHB-TR 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

  

 

e. Rabu 14 juli  2021 

Pada hari ke delapan  KP,  penulis melakukan monitoring beban  feeder setiap 

1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika tidak 

ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  fedeer  

ke dalam tabel laporan. 

 

 
 Gambar 2.10 Monitoring beban feeder 

 (Sumber: Dokumentasi,2021)  
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f. kamis 15 juli 2021 

Pada hari ke delapan  KP,  penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.11 Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

2.1.2. Minggu Ke 2 Tanggal 18 – 23 juli 2021 

a. Minggu 18 juli 2021 

Pada hari ke sepuluh KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder setiap 

1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika tidak 

ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  fedeer  

ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.12 Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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b. Snin 19 juli 2021 

Penulis juga ikut serta ke lapangan, untuk menganti lar G yang pecah di 

karekan  pohon tumbamg dan menimpa kabel sehinga lar G yang terpasang pecah. 

 

 
Gambar 2.13 menganti lar G 
(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

c. Selasa 20 Juli 2021 

Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.14  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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d. Rabu 21 juli 2021 

Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.15  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

 

e. Kamis 22 juli 2021 

Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.16  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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f. Jumat 23 juli 2021 

Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.17  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

2.1.2. Minggu Ke 2 Tanggal 26 – 31 juli 2021 

a. Senin 26 juli 2021 

Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 

 
Gambar 2.18  Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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b. Selasa  27  juli 2021 

Penulis di ajarkan untuk memahami aplikasi AP2T (aplikasi pelayanan 

pelangan terpadu), Bagai mana melihat dan memahami apanila ada ganguan yang 

masuk dan melapor ke putugas lapangan. 

 
Gambar 2.19  Monitoring aplikasi AP2T 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

c. Rabu  28 juli 2021 

feeder trip,  infeksi jaringan dan menemukan sumber masalah, yaitu monyet 

yang kesetrum, melaporkan sumber masalah terjadinya trip dan foto penyebab nya 

untuk memberi bukti. 

 
Gambar 2.20  Infeksi jaringan 
(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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d. kamis 29 juli 2021 

Infeksi jaringan, mencari titik masalah terjadinya trip, di temukan lah titik trip 

yaitu fuse yang terpasang terputus di karena ad hewan yang kesetrum kabel JTM 

dan menganti fuse yang terputus di pandu sama petugas yang piket pada hari itu. 

 

 
Gambar 2.21  Menganti fuse 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

e. Jumat 30 juli 2021 

 Pada hari ke dua belas KP, penulis melakukan monitoring beban  feeder 

setiap 1 jam sekali bertujuan untuk memantau apakah ada ganguan atau tidak, jika 

tidak ada ganguan dan beban pada  fedeer normal selanjut nya menginput beban  

fedeer  ke dalam tabel laporan. 

 
Gambar 2.22 Monitoring beban feeder 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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f. Sabtu 31 juli 2021 

Pada hari terahir mingu ke empat KP, penulis ikut menganti tiang  JTM  yang 

hampir tumbang ke badan jalan di karena kan tiang yang sudah keropos di  bagian 

paangal nya dan di taambah tertiup angi yang sangat kencang. 

 

 
Gambar 2.23 Menganti tiang JTM 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

2.2   Target Yang Diharapkan  

Selama saya melakukan kegiatan Kerja Praktek (KP) ada beberapa target 

yang saya harapkan yaitu : 

1. Untuk menjalin kerja sama antar Politeknik Negeri Bengkalis dengan dunia 

industri yang bersangkutan. 

2. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat di lingkungn industri. 

3. Belajar untuk membiasakan diri disuatu perusahaan industri tersebut, 

Sehingga kelak dengan mudah bisa berhubungan dengan dunia keindustrian. 

4. Dapat berintraksi secara langsung disuatu perusahaan tersebut sehingga 

memudahkan kita untuk terjun langsung di bidang industri. 

5. Untuk mendapat ilmu lapang yang pasti di perlukan pada saat terjun ke duia 

industri 
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2.3 Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Adapun perangkat keras yang di gunakan oleh petugas PLN sebagai berikut: 

a. Tangga 

Tangga adalah untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tegangan rendah dan gangguan rumah pelanggan 

apabila terjadi los kontak ditiang listrik. 

 

 
Gambar 2.24 Tangga 

(Sumber: Dokumentasi,2021 

 

 

 

b. Sabuk Pengaman (SafetyBelt) 

Safety belt adalah Sabuk pengaman pekerja yang berkerja di atas ketinggian 

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

 

 
Gambar 2.25  Safety belt 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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c. Stick 20Kv 

Stick 20 KV dirancang untuk menyediakan jarak yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan dalam sistem kelistrikan. Contohnya untuk memperbaiki 

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

jaringan tengangan menengah. 

 

 
Gambar 2.26 Stick 20 KV 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

d. Stick Pangkas 

Stick pangkas adalah alat yang digunakan untuk pemangkasan pohon yang 

berada dibawah jaringan tegangan menegah yang mempunyai potensi 

membahayakan terhadap kabel jaringan tengangan menengah SKUTM. 

 
Gambar 2.27 Stick pangkas 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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e. Tali Panjat 

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

beton. 

 

Gambar 2.28 Tali panjat 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

f. Kotrek (ratchet puller) 

Metupakan peralatan yang sangat penting untuk mengencangkan kabel agar 

lebih kencang. 

 

 
Gambar 2.29 Kotrek (ratchet puller) 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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g. TangKombinasi 

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

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

sebagai pemotong kawat dan kabel. 

 

 
Gambar 2.30 Tang kombinasi 

  (Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

h. TangPotong 

Tang potong ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi untuk 

memotong kabel dan kawat. 

 

 
Gambar 2.31 Tang potong 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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i. Obeng 

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

mengencangkan dan juga melonggarkan sesuatu skrup terhadap suatu 

pasangannya, baik yang berupa kayu, plastik, dan besi. 

 
Gambar 2.32 Obeng 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

j. Tespen 

Tespen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun 

mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen 

berbentuk obeng yang memiliki mata minus (-) berukuran kecil pada 

bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen 

sebelumnya dan di dalamnya terdapat LED yang dapat menyala sebagai 

indikator tegangan listrik. 

 
Gambar 2.33 Tespen 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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2.4    Data-Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

2.1.1 Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang 

lingkup industri/perusahaan. 

 

 

 

2.2.1 Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap 

semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan maupun 

dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

1. Data tentang jenis gangguan 

2. Data tentang pelayanan gangguan 
 
 
 

2.5 Dokumen- Dokumen Yang Di Perlukan 

Adapun dokumen-dokumen yang saya perlukan untuk melakukan Kerja 

Praktek (KP) yaitu : 

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

penyusunan laporan Kerja Praktek (KP). 

2. Menyelesaikan data dengan judul laporan yang kami buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 

4. Lembar pengesahan dan perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

kerja praktek telah selesai. 
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2.6  Kendala  Yang  Dihadapi Penulis  Dalam Menyelesaikan Tugas Kerja 

Praktek 

Selama kerja praktek ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

menyelesaikan tugas yaitu : 

1. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan. 

2. Kurangnya pengalaman tentang komponen PHBTR. 

3. Karena keterbatasan waktu kerja peraktek yang diberikan singkat, membuat 

penulis kurang mendalami tentang komponen PHBTR. 

4. Karena kurang pemahaman terhadap komponen gardu distribusi 

memperlambat penulis untuk mendapatkan informasi tentang  ini. 

 

 

2.7     Hal-Hal Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek (KP) ini, ada beberapa 

hal yang penulis anggap perlu diantaranya adalah : 

1. Mengumpulkan beberapa informasi dari perusahaan  dan media internet, 

untuk memudahkan dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

2. Mengambil data-data dari perusahaan untuk memudahkan dalam 

penyusunan laporan kerja praktek. 

3. Lembar pengesahan dari perusahaan yaitu sebagai bukti bahwa penulis telah 

selesai melaksanakan kerja praktek. 
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BAB III 

PERAWATAN PHB –TR 

 
 
 
 

3.1  TEORI SINGKAT 

 

3.1.1 Pengertian 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. 

Adapun PHB TRyang banyak kita jumpai adalah PHB TR yang ada pada 

Gardu Trafo Tiang (GTT). PHB TR yang terpasang pada Gardu Trafo Tiang 

berbentuk lemari besi yang didalamnya terdapat komponen-komponen antara 

lain : 

 

1. Rak TR/Body  

Kerangka pada umumnya terbuat dari besi; Dapat bediri sendiri pada lantai, 

pada dinding atau dipasang dalam . Didalamnya terdapat komponen-komponen 

antara lain : Kerangka / Rak TR; Saklar Utama; NH Fuse Utama; Rel 

Tembaga; NH Fuse jurusan; Isolator penumpu Rel; Sirkuit Pengukuran; Alat 

ukur Ampere & Volt meter; Trafo Arus. 
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Gambar 3.1 Rak TR/ Body 

( Sumber: PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 

 

 

2. Saklar Utama 

Saklar utama merupakan suatu alat yang dapat berhubungan dengan arus 

listrik. Saklar merupakan suatu pemutusan dan juga penyambungan arus listrik 

atau aliran listrik. Berfungsi untuk memutus dan juga menyambung sirkit 

tegangan dari trafo ke pemakaian saklar 3 fase. Kapasitas sesuai daya trafo 

yang terpasang. Cara pengoperasiannya yaitu, Tarik-Dorong dan Putar kiri-

kanan. 

 

 
Gambar  3.2 Saklar Utama 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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3. NH Fuse  

Sebagai pengaman saluran keluaran, alat kontak berupa pisau dari bahan 

tembaga yang dijepitkan pada ground plate.NH Fuse merupakan komponen 

pengaman kelistrikan yang berfungsi sebagai pengaman arus lebih dan hubung 

singkat. Sebenarnya NH Fuse memiliki fungsi yang sama dengan fuse lainnya, 

yang membedakan hanya pada kapasitasnya, NH Fuse dapat digunakan untuk 

tegangan menengah atau untuk pengaman arus yang besar. 

NH Fuse umumnya dipasang pada PHB trafo listrik yang berfungsi sebagai 

pemutus atau pengaman terhadap arus lebih.  

I= P/Vx1.73,  I= Arus (A), P= Daya (VA) ,V= Tegangan (Volt) = 400 volt 

tegangan TR.  

Contohnya: jika trafo yang terpasang 100 KVA = 100.000 VA, maka NH Fuse 

yang terpasang adalah: 

I=100.000/400x1.73, I = 144.5 A. Karena tidak ada NH Fuse dengan ukuran 

144.5 A, maka NH Fuse yang dipasang adalah 160A. 

 

 
Gambar 3.3 NH Fuse  Utama 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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4. Rel Busbar 

Berfungsi untuk pengumpul dan pembagi tenaga listrik, dibuat dari plat 

tembaga dengan penampang sesuai kapasitas trafo. Busbar Tembaga adalah 

alat komponen penghantar arus listrik berupa kabel tembaga yang berkapasitas 

lebih besar dari kabel lainnya,atau dengan kata lain Busbar tembaga adalah 

bentuk besarnya dari isi Kabel ( tembaga ) yang berfungsi untuk 

menghantarkan listrik.Penggunaan Busbar  lebih baik dipergunakan pada arus 

berkapasitas di atas 250 A untuk mempermudah pemasangan sambungan 

komponen-komponen pada panel. Pemakaian Busbar tembaga hanya di dalam 

panel,karena busbar telanjang sedangkan untuk pemakaian di luar panel seperti 

outdoor,digunakan Busbar tembaga yang memakai baju atau disebut kabel. 

 

 
Gambar 3.4  Rel Busbar 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

5. Isolator penumpu Rel 

Isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan 

muatan listrik. Dalam bahan isolator valensi elektronnya terikat kuat pada 

atom-atomnya. Bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika 

sebagai isolator, atau penghambat mengalirnya arus listrik. 
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Gambar 3.5 Isolator  Penumpu Rel 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

6. Sistem Pembumian 

 

Sistem pembumian (grounding system) adalah suatu perangkat instalasi yang 

berfungsi untuk melepaskan arus petir ke dalam bumi, salah satu kegunaannya 

untuk melepas muatan arus petir. Tingkat kehandalan sebuah grounding ada di 

nilai konduktivitas logam terhadap tanah yang ditancapinya. 

Sistem pentanahan adalah sistem hubungan penghantar yang menghubungkan 

sistem, Badan peralatan dan instalasi dengan bumi/tanah sehingga dapat 

mengamankan manusia dari   sengatan listrik, dan mengamankan komponen-

komponen instalasi dari  bahaya tegangan/arus   abnormal. 

 

 
Gambar 3.6 Sistem pembumian 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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B.    Fungsi PHB-TR 

 

1.   Penghubung 

 Panel berfungsi untuk menghubungkan antara suatu rangkaian listrik dengan 

rangkaian listrik lainnya pada suatu operasi kerja. Panel menghubungkan suply 

tenaga listrik dari panel utama sampai ke beban-beban baik instalasi penerangan 

maupun instalasi tenaga. 

  

2.  Pengaman  

 Suatu panel akan bekerja secara otomatis melepas sumber atau suply tenaga 

listrik apabila terjadi gangguan pada rangkaian. Komponen yang berfungsi 

sebagai pengaman pada panel listrik ini adalah MCCB dan MCB. 

 

3.  Pembagi 

 Panel membagi kelompok beban baik pada instalasi penerangan maupun pada 

instalasi tenaga. Panel dapat memisahkan atau membagi suply tenaga listrik 

berdasarkan jumlah beban dan banyak ruangan yang merupakan pusat beban. 

Pembagi tersebut dibagi menjadi beberapa group beban dan juga untuk membagi 

fasa R, fasa S, fasa T agar mempunyai beban yang seimbang antar fasa.  

 

4. Penyuplai 

 Panel menyuplai tenaga listrik dari sumber ke baban. Panel sebagai 

penyuplai, dan mendistribusikan tenaga listrik dari panel utama, panel cabnang 

sampai kepusta beban baik untuk instalasi penerangan maupun instalasi tenaga. 

 

5. Pengontrol 

 Fungsi panel sebagai pengontrol merupakan fungsi paling utama, karena dari 

panel tersebut masing masing rangkaian beban dapat dikontrol. Sebuah beban 

pada bangunan baik pada instalasi  penerangan maupun instalasi tenaga dapat 

dikotnrol dari suatu tempat. 
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3.2   PEMELIHARAAN PHBTR 

 

Gambar 3.7 tiang gardu  distribusi 
(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

3.1.1 Pengertian pemeliharaan 

Kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan kerja mulai dari perencanaa, 

pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan instalasi 

PHBTR yang dilakukan secara terjadwal ataupun tanpa jadwal. 

 

 

 

3.2.1 Tujuan dalam pemeliharaan 

Tujuan dibersihkannya rak PHB-TR adalah untuk menghindari dari 

masalah pengkaratan dan  kerusakan pada rak PHB-TR. apa bila rak PHBTR tidak 

dibersihkan maka rak PHBTR akan cepat rusak dan berkarat. minimal untuk 

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

Tujuan dan fungsi dibersihkan isi dalam rak PHB-TR adalah 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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Selain itu ada faktor diluar teknis, tujuan pemeliharaan adalah 

mendapatkan simpati serta kepuasan pelanggan dalam pelayanan tenaga listrik. 

Untuk melaksanakan pemeliharaan yang baik perlu diperhatikan hal sebagai 

berikut : 

a. Sistem harus direncanakan dengan baik dan benar memakai alat dan 

bahan yang berkualitas baik sesuai standar 

b. Sistem distribusi yang baru dibangun harus diperiksa secara teliti, 

apabila terdapat kerusakan kecil segara diperbaiki saat itu juga 

c. Petugas pemeliharaan harus terlatih dengan baik dan memadai 

d. Mempunyai peralatan kerja yang cukup memadai untuk melaksanakan 

pemeliharaan dalam keadaaan tidak bertegangan maupun dalam 

bertegangan 

e. Mempunyai buku / brosur peralatan pabrik pembuat peralatan tersebut 

danharus   diberikan   kepada   petugas   terutama   pada   saat   

pelaksanaanpemeliharaan. 

f. Gambar (peta) dan catatan pelaksanaan pemeliharaan dibuat dan di 

peliharauntuk bahan pada pekerjaan pemeliharaan berikutnya. 

g.  Jadwal   yang   telah   dibuat   sebaiknya   dibahas   ulang   untuk   

melihatkemungkinan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan. 

h. Harus   diamati   tindakan   pengamanan   dalam   pelaksanaan   

pemeliharaan,gunakan peralatan keselamatan kerja yang baik dan 

benar. 

 

3.2.2 Macam-macam Pemeliharaan 

Berdasarkan waktu pelaksananya : 

a. Pemeliharaan terencana : preventif dan korektif 

b. Pemeliharaan tidak direncanakan 

Berdasarkan metodanya : 

a. Pemeliharaan berdasarkan waktu 

b. Pemeliharaan berdasarkan kondisi 
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c. Pemeliharaan darurat/khusus 

 

 

Bila dari macam-macam pemeliharaan tersebut digabungkan, maka 

pemeliharaan 

dibedakan menjadi : 

 

a. Pemeliharaan rutin : merupakan pemeliharaan yang terencana   

berdasarkan waktu yang  terjadwal.  

b. Pemeliharaan korektif : merupakan pemeliharaan yang terencana 

dikarenakan faktor waktu dimana peralatan memerlukan perbaikan atau 

pemeliharaan yang tidak terencana tetapi berdasarkan kondisi peralatan 

yang menunjukkan gejala kerusakan ataupun sudah terjadi kerusakan.  

c. Pemeliharaan   darurat   :   merupakan   pemeliharaan   karena   keadaan   

yang darurat tanpa diketahui gejala kerusakan sebelumnya. 

 

 

3.3.2 Langkah-langkah dalam pemeliharaan 

Sebagaimana pengoperasian PHB TR pada kegiatan pemeliharaanpun 

diperlukan langkah-langka atau prosedur pemeliharaan rutin periodik dan berkala 

yang disahkan oleh manajemen unit setempat sebagai prosedur tetap dalam bentuk 

SOP. 

Langkah-langkah pemeliharaan antara lain : 

1. Persiapan Pemeliharaan 

2. Pemeriksaan dan Pengukuran 

3. Pemeriksaaan Pemeliharaan 

4. Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan 

5. Pembuatan Laporan Pemeliharaan 
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Di bawah ini ditunjukkan gambar pelaksanaan Pemeliharaan PHB TR dengan 

membongkar, membersihkan, memeriksa, mengganti dengan peralatan yang baru 

bila peralatan yang diperiksa tersebut sudah rusak 

Langkah-langkah kerja pelaksanaan Pemeliharaan PHB-TR: 

1. Petugas menerima arahan untuk pemeliharaan Perangkat Hubung Bagi 

Tegangan Rendah 

2. Siapkan Alat dan bahan kerja, alat ukur, dan juga APD. Material kerja 

dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan 

3. Setelah petugas sampai dilokasi gunakan APD lengkap, lalu koordinasi 

kepada petugas piket untuk melakukan pemadaman 

4. Buka pintu Panel PHBTR 

5. Mematikan saklar utama pada panel 

6. Lepaskan CO dengan menggunakan stick 20 kV 

7. Melepas setiap jurusan NH Fuse secara bertahap 

8. Bersihkan rel, dudukan ground plate, dan juga bersihkan bagian dalam 

Panel Hubung Bagi. 

9. Periksa kekencangan peningkatan mur/baut pada saklar utama/handle, 

kabel, ground plate, kondisi isolator/sticker dan sistem pembumian, dan 

memakaikan grease pada ground plate 

10. Bila ada komponen PHB-TR yang rusak maka perbaiki atau ganti baru 

11. Masukkan NH Fuse jurusan secara bertahap 

12. Setelah itu berkoordinasi kepada petugas piket untuk melakukan 

penormalan 

13. Sambungkan kembali CO menggunakan stick 20 kV 

14. Menghidupkan saklar utama 

15. Tutup dan kunci pintu Panel PHB-TR. 

16. Kumpulkan semua alat dan bahan kerja serta alat ukur untuk disimpan 

ketempat semulanya. 

17. Laporkan pekerjaan pemeliharaan PHB-TR telah selesai. 
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3.3.3 Persiapan pemeliharaan 

 

a. Alat dan bahan 

Alat dan bahan dalam pemeliharaan PHB-TR, yaitu: 

 

1. Kunci inggris/Spanner 

Kunci inggris atau adjustable spanner atau adjustable wrench adalah kunci  

untuk melepas atau memasang mur/baut yang dapat disetel menyempit atau 

melebar menyesuaikan dengan ukuran mur atau bautnya. konstruksinya terdiri 

dari rahang diam, rahang geser ulir penyetel dan lengan. Apabila ulir penyetel 

diputar rahang geser akan bergerak menyempit atau melebar. 

 

 

 Gamba 3.8 kunci ingris/ spanner 

 (Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

2. Tang kombinasi 

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. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kunci
https://id.wikipedia.org/wiki/Mur
https://id.wikipedia.org/wiki/Baut
https://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
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Gambar  3.9  tang kombinasi 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

3. Tang Press/Crimping Tools 

Tang 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. 

 

 
Gambar 3.10 tang press/ Crimping Tools 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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4. Schoen Kabel 

Schoen kabel adalah salah satu accessories kabel yang berfungsi untuk 

penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau 

panel. Untuk kebutuhan penyambungan kabel jaringan listrik (Terminasi), Schoen 

kabel terdiri dari beberapa jenis, yaitu : Kabel schoen AL (aluminium), Kabel 

schoen CU (tembaga), Kabel schoen AL-CU (bimetal). 

 

 
Gambar 3.11  Schoen kabel 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

5. Kain majun 

Berfungsi untuk membersihkan bagian bagian pada PHB, seperti mengelap bagian 

kabel yang kotor. 

 
Gambar  3.12 kain majun 

 (Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

 

 

http://www.mediaproyek.com/
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6. Grease 

Minyak Gemuk merupakan jenis pelumas sama seperti oli,tetapi gemuk 

berbentuk setengah padat.terbuat dari pelumas cair yg mempunyai tambahan 

pengental (thickening agent),ada dua tipe utama dari bahan pengental. 

 

 
Gambar 3.13 Grease 

 (Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

7. NH Fuse 

NH Fuse umumnya dipasang pada PHB trafo listrik yang berfungsi sebagai 

pemutus atau pengaman terhadap arus lebih.NH fuse diganti apabila sudah rusak 

atau pun sudah berkarat sehingga tidak bisa mengaliri arus lagi. Sebelum 

menganti NH fuse, kita harus mengecek  

kedua terminal NH fuse itu terlebih dahulu, apabila salah satu terminal tersebut 

tidak bisa mengaliri arus berarti NH fuse itu rusak, dan harus diganti baru. 

 

 
Gambar 3.14 NH Fuse 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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8. Ground Plate 

Ground Plate adalah alat yang fungsinya sebagai kedudukan dari NH fuse. 

Pengantian ground plate dilakukan pada saat ground plate itu berkarat dan sudah 

ada yang patah pada bagian ground plate tersebut. Apabila ground plate yang 

sudah rusak itu tidak diganti maka keluhannya adalah, pas saat pengantian NH 

fuse, maka akan susah untuk memasukan NH fuse itu, kedalam ground plate itu. 

Pengecekan ground plate minimal 3-4 bulan sekali. 

 

 
Gambar  3. 15 Ground  plate 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 

9. Clamp Ampere/Tang Ampere 

Tang Ampere atau biasa dikenal dengan Clamp Meter yaitu alat ukur yang 

sering dipakai para teknisi listrik untuk mengukur nilai arus listrik pada sebuah 

kabel penghantar listrik (konduktor) yang sedang dialiri arus 

 

 

  Gamba3.16 Clamp Ampere/ Tang Amper 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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listrik dengan cara menjepitkan kedua rahangnya tanpa adanya kontak eksklusif 

dengan listrik. 

 Jika memakai Ampere Meter model biasa kita akan tetapkan terlebih dulu 

kabel/rangkaian listrik yang ingin kita ukur kemudian memasangnya secara seri 

Ampere meter tersebut untuk mengetahui nilai arus listrik pada kabel/rangkaian 

listrik. Namun berbeda dengan Tang Ampere, alasannya yaitu kita hanya perlu 

menjepitkan kedua rahangnya saja. 

 Dengan demikian, kita tak perlu memutus kabel atau rangkaian listrik 

yang akan diukur, cukup dengan menempatkan kedua rahangnya pada sekeliling 

kabel listrik yang akan diukur kita sudah sanggup mengetahui nilai arus 

listriknya.Umumnya, Tang Ampere (Clamp Meter) yang dijual di pasaran sudah 

mempunyai dua probe ibarat pada Multimeter juga. Kaprikornus selain terdapat 

dua rahang penjepit, Clamp Meter juga dilengkapi dengan dua probe yang 

sanggup kita dipakai untuk mengukur resistansi, tegangan AC dan DC dan bahkan 

ada juga model tertentu yang sanggup dipakai untuk mengukur arus listrik DC, 

frekuensi, kapasitansi dan suhu. 

 

 

 

10. Testpen 

 
Gambar 3.17 Tespen 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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Tespen atau Test Pen 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 Test Pen yang yang berbentuk “Minus” dapat 

dijadikan sebagai Obeng untuk melonggarkan atau mengetatkan sekrup (screw). 

Jadi Test Pen pada dasarnya adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk 

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. 

Cara Penggunaan Test Pen boleh dikatakan sangat sederhana dan mudah. 

Hanya dengan beberapa langkah, kita dapat mengetahui apakah sebuah Stop 

Kontak listrik atau Kabel Listrik yang bersangkutan dialiri listrik atau tidak. 

Tujuan pengetesan ini tentunya adalah untuk menghindari sengatan listrik yang 

berbahaya bagi kesehatan dan bahkan terjadinya kematian (apabila anggota badan 

kita tersentuh pada suatu penghantar yang bertegangan listrik yang sangat tinggi). 

 

11. Stick 

Stick (tongkat khusus) merupakan alat bantu untuk memutus dan 

menyambung FCO.  

 

12. Sticker 

Sticker ditempelkan pada kabel optsyc sebagai penanda setiap kabel fasa, 

merah untuk fasa R, kuning untuk fasa S, dan biru untuk fasa T. 

 

13. Tangga 

Alat kontruksi yang digunakan untuk naik pada bagian atas. 

 

14. Alat Pelindung Diri 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat 

bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu 
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sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut adalah APD yang digunakan dalam 

melakukan pemeliharaan PHB-TR: 

 

15. Helm Safety 

Helm Safety adalah alat untuk melindungi kepala dari kejadian yang tak 

diinginkan sewaktu bekerja. Biasanya helm ini digunakan di area pabrik, kilang 

minyak, proyek pembangunan dan proyek yang lainnya. 

 

16. Rompi 

Rompi atau Safety Vest adalah salah satu jenis Alat Pelindung Diri atau 

APD. Sebagaimana APD yang lain , Safety vest sangat bermanfaat bagi pekerja 

yang bekerja di luar perkantoran. Bilamana APD yang lain bermanfaat untuk 

mengurangi dampak bilamana terjadi kecelakaan akibat kontak  dengan benda lain 

yang berbahaya, maka Safety Vest bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak 

/kecelakaan . 

Pengertian dari safety vest atau rompi keselamatan adalah rompi yang di 

beberapa sisinya dirancang khusus dengan dilengkapi dengan reflektor atau 

pemantul cahaya. Berdasarkan hasil dari Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko 

atau IBPR di PT. Indominco Mandiri, safety vest ini diperuntukkan antara lain 

bagi pekerja yang mana lokasi kerjanya berdekatan dengan aktifitas lalu lalang 

kendaraan dan alat berat. 

 

17. Sepatu safety 

Sepatu Safety (Safety Shoes) adalah salah satu Alat Pelindung Diri 

(APD) yang harus dipakai oleh seseorang ketika bekerja guna menghindari resiko 

kecelakaan. Bukan sekedar membuat perlindungan bagian tubuh pekerja pada 

adanya resiko kecelakaan saja, tetapi dengan memakai sepatu Safety pekerja akan 

lebih leluasa bergerak hingga dapat meningkatkan efektivitas dan hasil produksi 

yang diharapkan.Sepatu ini terbuat dari kulit dipadukan dengan metal, di bagian 

bawahnya terbuat dari karet yang tebal. Dengan bahan itu, pekerja akan aman dari 

berbagai kecelakaan pada kakinya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_pelindung_diri
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_pelindung_diri
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18. Body harness 

Tali pengaman adalah bentuk peralatan pelindung yang dirancang untuk 

melindungi seseorang, hewan, atau benda dari cedera atau kerusakan. Harness 

adalah perlekatan antara benda yang diam dan tidak bergerak dan biasanya dibuat 

dari tali, kabel atau anyaman dan perangkat keras pengunci. Beberapa safety 

harness digunakan dalam kombinasi dengan peredam kejut, yang digunakan 

untuk mengatur deselerasi ketika ujung tali tercapai. Salah satu contohnya adalah 

bungee jumping. 

 

19. Sarung tangan 

Sarung tangan (Glove) merupakan salah satu kebutuhan didalam bidang 

pekerjaan. Alat ini berguna untuk melindungi tangan dari benda – benda tajam 

dan mencegah cidera saat sedang bekerja. Ketika memilih glove ada beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan antara lain bahaya jika terpapar bahan – bahan 

kimia yang bersifat korosif, panas, dingin, tajam atau kasar karena alat pelindung 

tangan berbeda – beda dapat terbuat dari karet, kulit maupun kain katun. 

Fungsi Sarung Tangan Safety ialah sebagai alat pelindung tangan ketika 

bekerja di tempat atau kondisi yang bisa mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan 

bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing – masing pekerjaan. 
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3.4.3 Gambar kerja pemeliharaan 

 

 
Gambar 3.18 membersih kan kabel yang berdebu 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 
Gambar 3.19 membersih kan kabel yang berdebu 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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Gambar 3.20 membersih kan kabel yang berdebu 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 
Gambar 3.21 mengencang  kan baut 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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Gambar 3.22  mengencang  kan baut 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 
Gambar 3.23 mengencang kan baut  

( Sumber :PLN. Dokumentasi,2021) 
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Gabar 3.24 pemberian grease pada ground plate 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

 

 
Gabar 3.25 pemberian grease pada ground plate 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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Gabar 3.26 pemberian grease pada ground 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 

  



54 
 

BAB IV 

PENUTUP 
 
 
 
 

4.1     KESIMPULAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan pada pembahasan ini antara lain 

PHBTR berfungsi untuk membagi tegangan rendah kesaluran setiap rumah 

tangga, atau istilah singkatnya PHBTR adalah terminal pembagi dari trafo pada 

gardu listrik ke jaringan rumah tangga. 

Panel adalah suatu lemari hubung atau suatu kesatuan dari alat penghubung, 

pengaman, dan pengontrolan untuk suatu instalasi kelistrikan yang ditempatkan 

dalam satu kotak tertentu sesuai dengan banyaknya komponen yang digunakan. 

 

4.2    SARAN 

Adapun saran dalam penulisan laporan ini adalah agar supaya dapat 

diberikan masukan dalam rangka menyempurnakan penulisan laporan inisehingga 

bisa dijadikan pembelajaran ilmu kelistrikan. 
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