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KATA PENGANTAR 

Bismilaahirrahmaanirrahiim..., 

Assalamualaikum Wr,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 PELAYANAN TEKNIK 

ULP BENGKALIS 

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

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Listrik 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. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa dalam setiap hembusan nafasnya selalu 

mendoakan dan memberikan nasehat serta dukungan yang tiada henti kepada 

penulis agar selalu semangat dan pantang menyerah. 

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

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

Negeri Bengkalis. 

4. Ibu Muharnis, ST., MT. Selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

5. Bapak Zainal Abidin, ST., MT. selaku  Koordinator Kerja Praktek Teknik Listrik 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Bapak Adam, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Teknik Listrik 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

7. Seluruh dosen Jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Bengkalis yang telah 

memberikan saya ilmu saat perkuliahan. 

8. Bapak Ali Wardana selaku direktur utama PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknik 

ULP Bengkalis. 
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9. Bapak Heryadi selaku koordinator lapangan saat Kerja Praktek di PT. Adra 

Gemilang Pelayanan Teknik ULP Bengkalis. 

10. Seluruh karyawan yang telah memberikan pelajaran dan membimbing pada  

kegiatan Kerja Praktek di PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknik Ulp Bengkalis. 

11. Seluruh teman teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi dan 

semangat, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin. 

 

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di PT. 

Adra Gemilang Pelayanan Teknik Ulp Bengkalis, 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 bgi semuanya. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulis 

Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 

 

Bengkalis, 31 Agustus 2021 

  

 

 

             Muhammad Doddy Chandra 

             (NIM. 3204181231) 
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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 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 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN (PT. ADRA GEMILANG) 

PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

 

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. 

1.1.   Sejarah Singkat Perusahaan 

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

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.  
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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: 

 

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 : 

1. NV ANIFM 

2. NV GRBRO 

3. NV OGRML 

 

2. 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. 

 

3. 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, 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, 
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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. 

 

4. 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 

ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen ketenagaan diubah menjadi 

Ditjen Listrik Energy Baru (LEB). Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan 

fungsinya yaitu : 

1. Pembinaan Program kelistrikan 

2. Pembinaan perusahaan Kelistrikan 

3. Pengembangan energi baru 
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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 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  

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

pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat 

lebih mudah meningkatkan usaha. 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

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 
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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 : 

3. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

4. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari atasan 

dan bawahan. 

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

6. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

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

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu organisasi 

harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu sendiri adalah 

“Suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan yang diantara bidang 

tertentu”. 
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1. mendirikan perusahaan tersebut. 

2. Ahli K2 dan K3 tugasnya memberikan arahan kepada karyawan pelayanan 

teknik (Yantek) agar selalu menggunakan safty saat melakukan pekerjaan.  

3. Entri Data tugasnya menginput data-data perusahaan. 

4. Koordinator pelayanan teknik (Yantek) tugasnya mengawasi setiap karyawan 

pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan target yang diberikan 

perusahaan. 

5. 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 DI PT. ADRA GEMILANG 

 

 

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

Bengkalis PT. Adra Gemilang. yaitu sangat penting bagi kita untuk menambah 

wawasan yang lebih bermanfaat, karena pada saat melakukan kerja praktek kita  

bisa melihat semua secara langsung proses suatu perkerjaan dengan lebih jelas 

dari segi alat maupun yang lainnya. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan selama 60 hari di 

PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut: 

 

2.1.1  Kegiatan Pada Minggu Pertama Tanggal 5 Juli – 7 Juli 2021 

 

Tabel 2.1. Angenda kegiatan minggu ke-1 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

 

 

Senin, 05 Juli 2021 

Pengarahan dari koordinator 

lapangan tentang peraturan 

yang berlaku di PT.Adra 

Gemilang dan saat bekerja 

serta perkenalan per individu 

dari mahasiswa yang akan 

melakukan kerja praktek. 

Selesai Dikerjakan 

Selasa, 06 Juli 2021 

Perkenalan serta pengecekan 

beban feeder yang dilakukan 

setiap 1 jam sekali dan data 

akan langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk mengetahui 

beban yang tidak seimbang. 

Selesai Dikerjakan 

Rabu, 07 Juli 2021 

1. Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 

jam sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

Selesai Dikerjakan 

2.1. Spesifikasi Kegiatan Kerja Praktek 
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mengetahui beban yang 

tidak seimbang. 

2. Pengenalan recolser dan 

memasukkan kembali 

sumber penyebab binatang 

yang mengenai JTM. 

 

2.1.2 Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 10 Juli – 15 Juli 2021 

 

Tabel 2.2. Agenda Kegiatan Minggu ke-2 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Sabtu, 10 Juli 2021 

1. Mengganti MCB dirumah 

pelanggan sudah tidak 

berfungsi dengan baik. 

2. Los kontak (netral berapi) 

diteluk latak 

Selesai Dikerjakan 

Minggu, 11 Juli 2021 

1. Pengecekan Konsleting 

Dirumah Pelanggan 

2. Los kontak phasa 

disebabkan percing yang 

longgar dan dikencangkan 

Selesai Dikerjakan 

Senin, 12 Juli 2021 

1. Los kontak phasa phasa 

disebabkan percing yang 

longgar dan dikencangkan 

Selesai Dikerjakan 

 Selasa, 13 Juli 2021 

1. Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 

jam sekali sekali dan data 

akan langsung 

dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang 

tidak seimbang. 

2. Target (pemeliharaan 

PHBTR) yang dilakukan 

setiap 6 bulan sekali untuk 

menghindari kerusakan. 

Selesai dikerjakan 

 Rabu, 14 Juli 2021 

1. Monitoring data beban 

feeder 

2. Target (pemeliharaan 

PHBTR) yang dilakukan 

Selesai dikerjakan 
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setiap 6 bulan sekali untuk 

menghindari kerusakan. 

 Kamis, 15 Juli 2021 

1. Mengganti kwh meter 

dummy (kwh meter 

sementara) 

2. Mengganti fuse link yang 

putus dikarenakan 

binatang yang mengenai 

JTM  

Selesai dikerjakan 

 

2.1.3 Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 18 Juli – 22 Juli 2021 

 

Tabel 2.3. Agenda Kegiatan Minggu ke – 3 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

 

Minggu, 18 Juli 2021 

membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

adapun dibuat nya kode 

tersebut agar tulisan periksa 

dimeteran tidak muncul lagi. 

Selesai dikerjakan 

Senin, 19 Juli 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Selasa, 20 Juli 2021 

Memasukkan kode CT, ini 

biasanya diperlukan untuk 

keluhan dan gangguan pada 

meteran yang bertuliskan 

periksa dan juga ketika 

pelanggan  tidak bisa 

mengisi pulsa atau token. 

Selesai dikerjakan 

Rabu, 21 Juli 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 
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Kamis, 22 Juli 2021 

Memasukkan kode CT, ini 

biasanya diperlukan untuk 

keluhan dan gangguan pada 

meteran yang bertuliskan 

periksa dan juga ketika 

pelanggan  tidak bisa 

mengisi pulsa atau token. 

 

Selesai dikerjakan 

 

2.1.4 Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 26 Juli – 31 Juli 2021 

Tabel 2.4. Agenda Kegiatan Mingguke – 4 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Senin, 26 Juli 2021 

1. percing terbakar 

penyebabnya adalah lost 

kontak pada join 

2. membuat kode CT (Clear 

temper)  

3. kabel SR putus disebabkan 

adanya musang yang berjalan 

diatas kabel 

Selesai dikerjakan 

Selasa, 27 Juli 2021 

kabel SR terbakar 

dikarenakan percing lost 

kontak sehingga kabel 

terbakar dan putus untuk 

penanganan disambung 

kembali menggunakan kabel 

SR ukuran 10 mm 

Selesai dikerjakan 

 Rabu, 28 Juli 2021 

1. lost kontak api disebabkan 

percing yang longgar. 

2. memperbaiki tiang standart 

yang tumbang diatas atap 

rumah pelanggan 

3. pemindahan posisi tiang 

standart karena pondasi tiang 

sebelumnya sudah tidak bisa 

digunakan lagi 

4. lost kontak netral ( berapi 

beda kabel ) 

Selesai dikerjakan 

 Kamis, 29 Juli 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

Selesai dikerjakan 
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langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

 

Juma’t, 30 Juli 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Sabtu, 31 Juli 2021 

1. Proses pengambilan tiang 

JTM yang baru 

2. Penggantian dan memasang 

kembali komponen yang ada 

di tiang JTM yang 

rusak/patah di akibat kan 

angin kencang  

3. Memperbaiki treck schoor 

yang terlepas( dipasang 

kembali pada sudut 45º s/d 

60 º 

Selesai dikerjakan 

 

2.1.5. Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 3 Agustus – 8 Agustus 2021 

Tabel 2.5. Agenda Kegiatan Mingguke-5 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Selasa, 03 Agustus 2021 

1. pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

2. membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

Selesai dikerjakan 

Rabu, 04 Agustus 2021 mengganti fuse link yang 

baru ( 2A ) 
Selesai dikerjakan 
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Kamis, 05 Agustus 2021 

Mengganti kwh meter 

dummy (kwh meter 

sementara) penggantian 

dilakukan karena dimeteran 

sudah terlalu sering muncul 

tulisan periksa 

Selesai dikerjakan 

Jum’at, 06 Agustus 2021 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Sabtu, 07 Agustus 2021 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Minggu, 08 Agustus 2021 

Mengganti kwh meter 

dummy (kwh meter 

sementara) penggantian 

dilakukan karena dimeteran 

sudah terlalu sering muncul 

tulisan periksa 

Selesai dikerjakan 

 

2.1.6. Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 11 Agustus – 16 Agustus 2021 

 

Tabel 2.6. Agenda Kegiatan Mingguke-6 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Rabu, 11 Agustus 2021 
1. Memasukkan CT ke kwh 

meter dirumah pelanggan  
Selesai dikerjakan 

Kamis, 12 Agustus 2021 

2. membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

adapun dibuat nya kode 

tersebut agar tulisan periksa 

dimeteran tidak muncul lagi. 

Selesai dikerjakan 
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Jum’at, 13 Agustus 2021 
membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 
Selesai dikerjakan 

Sabtu, 14 Agustus 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

 

Selesai dikerjakan 

Minggu, 15 Agustus 2021 

Pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali  

Selesai dikerjakan 

Senin, 16 Agustus 2021 
Target(penyeimbangan 

beban trafo )  
Selesai dikerjakan 

 

2.1.7. Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 19 Agustus – 25 Agustus 2021 

 

Tabel 2.7. Agenda Kegiatan Minggu ke-7 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Kamis, 19 Agustus 2021 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Jum’at, 20 Agustus 2021 

membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

adapun dibuat nya kode 

tersebut agar tulisan periksa 

dimeteran tidak muncul lagi. 

Selesai dikerjakan 

Sabtu, 21 Agustus 2021 

Mengganti kwh meter 

dummy (kwh meter 

sementara) penggantian 

dilakukan karena dimeteran 

Selesai dikerjakan 
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sudah terlalu sering muncul 

tulisan periksa 

 

Minggu, 22 Agustus 2021 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Senin, 23 Agustus 2021 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

Selasa, 24 Agustus 2021 

1. memasukkan kembali 

sumber pada recloser 

penyebab binatang yang 

mengenai JTM. 

2. Mengganti kwh meter 

dummy (kwh meter 

sementara). 

Selesai dikerjakan 

Rabu, 25 Agustus 2021 
Kegiatan ROW ( 

pemangkasan/penebangan 

pohon dan bambu di JTM 

Selesai dikerjakan 

 

2.1.8. Kegiatan Pada Minggu Kedua Tanggal 27 Agustus – 31 Agustus 2021 

 

Tabel 2.8. Agenda Kegiatan Minggu ke-8 

HARI DAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Jum’at, 27 Agustus 2021 

membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

adapun dibuat nya kode 

tersebut agar tulisan periksa 

dimeteran tidak muncul lagi. 

Selesai dikerjakan 
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Sabtu, 28 Agustus 20201 

membuat kode CT (Clear 

temper) pada aplikasi AP2T 

adapun dibuat nya kode 

tersebut agar tulisan periksa 

dimeteran tidak muncul lagi. 

Selesai dikerjakan 

 

Minggu, 29 Agustus 20201 

Memasukkan kembali 

sumber pada recloser 

penyebab binatang yang 

mengenai JTM. 

Selesai dikerjakan 

 

Senin, 30 Agustus 20201 

Mengganti fuse link yang 

putus ( 5A ) 
Selesai dikerjakan 

 

Selasa, 31 Agustus 20201 

pengecekan beban feeder 

yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali dan data akan 

langsung dimonitoring 

kekomputer,fungsi 

pengecekan setiap 1 jam 

sekali ialah untuk 

mengetahui beban yang tidak 

seimbang. 

Selesai dikerjakan 

 

 

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 mendapatkan ilmu lapangan yang pasti dibutuhkan pada saat terjun ke 

dunia industri 
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2.3 Peralatan Yang Digunakan 

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

1. Tangga 

 Tangga adalah untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tengan rendah dan gangguan rumah pelanggan 

apabila terjadi los kontak ditiang listrik. 

 
 

Gambar 2.1 Tangga 

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

 

2. 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 2.2 Safety belt 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3. 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 2.3 Stick 20 KV 

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

4.  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 2.4 Stick pangkas 

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

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

beton. 

 

Gambar 2.5 Tali panjat 

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

 

6. Kotrek (ratchet puller) 

Merupakan peralatan yang sangat penting untuk mengencangkan kabel agar 

lebih kencang. 

 

Gambar 2.6 Kotrek (ratchet puller) 

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

 

7. Tang Kombinasi 

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

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

sebagai pemotong kawat dan kabel. 
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Gambar 2.7 Tang kombinasi 

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

 

8. Tang Potong 

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

memotong kabel dan kawat. 

 
 

Gambar 2.8 Tang potong 

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

 

9. 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. 
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Gambar 2.9 Obeng 

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

 

10. 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 2.10 Tespen 

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

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. 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. 

3 Data tentang jenis gangguan 

4 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. 

 

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. 
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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 PHBTR 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 : 

5. Mengumpulkan beberapa informasi dari perusahaan  dan media internet, untuk 

memudahkan dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

6. Mengambil data-data dari perusahaan untuk memudahkan dalam penyusunan 

laporan kerja praktek. 

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

selesai melaksanakan kerja praktek. 
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BAB III 

PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH ( PHB-TR ) 

 

 

3.1 Pengertian PHB-TR 

PHB-TR adalah  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 PHBTR 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. 

 

3.2 Komponen-komponen PHB-TR 

Untuk bagian PHBTR mempunyai beberapa komponen dengan masing 

masing kegunaannya, yaitu : 

 

3.2.1.  Rak TR/Body  

Kerangka pada umumnya terbuat dari besi dapat bediri sendiri pada lantai, pada 

dinding atau dipasang dalam. Didalamnya terdapat komponen-komponen antara 

lainKerangka / Rak TR, Saklar Utama, NH Fuse Utama, Rel Tembaga, NH Fuse 

jurusan Isolator penumpu Rel; Sirkuit Pengukuran; Alat ukur Ampere & Volt 

meter; Trafo Arus. 

 

Gambar 3.1 Rak TR/Body 

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

 

3.2.3. 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. 

 

Gambar 3.3 NH fuse 

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

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 Tembaga 

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

 

3.2.5. 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 

menghubungkansistem,Badan peralatan dan instalasi dengan bumi/tanah sehingga 

dapat mengamankan manusia dari   sengatan listrik, dan mengamankan 

komponenkomponen instalasi dari  bahaya tegangan/arus   abnormal. 
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Gambar 3.5 Sistem Pembumian 

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

 

3.3 Fungsi PHB-TR 

Untuk komponen PHBTR mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 

3.3.1. 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. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. 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.  
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3.3.4. 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. 

3.3.5. 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. 

 

3.4 PEMELIHARAAN PHBTR 

 Kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan kerja mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan instalasi 

PHBTR yang dilakukan secara terjadwal ataupun tanpa jadwal. 

Tujuan dibersihkannya rak PHBTR adalah untuk menghindari dari masalah 

pengkaratan dan  kerusakan pada rak PHBTR. apa bila rak PHBTR tidak 

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

membersihkan rak PHBTR membutuhkan waktu 2-3 bulan sekali. 

Tujuan dan fungsi dibersihkan isi dalam rak PHBTR adalah agar alat-alat 

pada Rak PHBTR  tidak cepat  rusak dan berkarat. alat- alat yang ada dalam rak 

PHBTR 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. 

 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 : 

1. Sistem harus direncanakan dengan baik dan benar memakai alat dan bahan yang 

berkualitas baik sesuai standar 
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2. Sistem distribusi yang baru dibangun harus diperiksa secara teliti, apabila 

terdapat kerusakan kecil segara diperbaiki saat itu juga 

3. Petugas pemeliharaan harus terlatih dengan baik dan memadai 

4. Mempunyai peralatan kerja yang cukup memadai untuk melaksanakan 

pemeliharaan dalam keadaaan tidak bertegangan maupun dalam bertegangan 

5. Mempunyai buku / brosur peralatan pabrik pembuat peralatan tersebut danharus   

diberikan   kepada   petugas   terutama   pada   saat   pelaksanaanpemeliharaan. 

6. Gambar (peta) dan catatan pelaksanaan pemeliharaan dibuat dan di peliharauntuk 

bahan pada pekerjaan pemeliharaan berikutnya. 

7.  Jadwal   yang   telah   dibuat   sebaiknya   dibahas   ulang   untuk   

melihatkemungkinan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan. 

8. Harus   diamati   tindakan   pengamanan   dalam   pelaksanaan   

pemeliharaan,gunakan peralatan keselamatan kerja yang baik dan benar. 

 

3.4.1. Macam-macam Pemeliharaan 

Berdasarkan waktu pelaksananya : 

1. Pemeliharaan terencana : preventif dan korektif 

2. Pemeliharaan tidak direncanakan 

3. Berdasarkan metodanya : 

4. Pemeliharaan berdasarkan waktu 

5. Pemeliharaan berdasarkan kondisi 

6. Pemeliharaan darurat/khusus 

 

Bila dari macam-macam pemeliharaan tersebut digabungkan, maka 

pemeliharaan dibedakan menjadi : 

 

1. Pemeliharaan rutin : merupakan pemeliharaan yang terencana   berdasarkan 

waktu yang  terjadwal.  

2. 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.  

3. Pemeliharaan   darurat   :   merupakan   pemeliharaan   karena   keadaan   yang 

darurat tanpa diketahui gejala kerusakan sebelumnya. 
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3.4.2. 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 

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 
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10. Bila ada komponen PHBTR 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 PHBTR telah selesai. 

 

3.4.3. Persiapan pemeliharaan 

Alat dan bahan dalam pemeliharaan PHB-TR, yaitu: 

1. Kunci pas 

Kunci spinner (kunci pas) digunakan untuk mengencangkan dan melepas baut 

dan mur yang idak terlalu kuat momen pengencangannya atau kepala baut dan mur 

yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. 

 

Gambar 3.6 kunci pas 

 

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. 

 

 

 
Gambar 3.7 Tang kombinasi 



32 
 

3. Kain majun 

Berfungsi untuk membersihkan bagian bagian pada PHB, seperti mengelap 

bagian kabel yang kotor. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Kain Majun 

 

 

4. Grease 

Gemuk merupakan jenis pelumas sama seperti oli,tetapi gemuk berbentuk 

setengah padat.terbuat dari pelumas cair yg mempunyai tambahan pengental ada 

dua tipe utama dari bahan pengental. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.9 Grease 

 

 

5. 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. 
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Gambar 3.10 NH fuse 

 

 

6. 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 3.11 Ground Plate 

 

7. Clamp Ampere/Tang Amper 

Tang Ampere atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan nama 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 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.12 Tang Amper 

 

 

8. Testpen 

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. 

 
 

Gambar 2.13 Tespen 
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9. Stick 

Stick (tongkat khusus) merupakan alat bantu untuk memutus dan menyambung 

FCO.  

 

Gambar 2.14 Stick 

 

 

 

Alat Pelindung Diri dalam pemeliharaan PHB-TR, yaitu: 

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

bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu 

sendiri dan orang di sekelilingnya.Berikut adalah APD yang digunakan dalam 

melakukan pemeliharaan PHB-TR: 

1. 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. 

 

Gambar 2.15 Helm safety 
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2. 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. 

 

Gambar 2.16 Rompi 

3. 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. 

 

Gambar 2.17 sepatu Safety 

 

4. Body harness 

Tali pengaman adalah bentuk peralatan pelindung yang dirancang untuk 

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

https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_pelindung_diri


37 
 

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. 

 

Gambar 2.18 Body harness 

 

5. 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. 

 

 

Gambar 2.19 Sarung tangan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

PHB-TR adalah  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 seperti Saklar utama, NH 

Fuse, Rel Tembaga, dan Sistem Pembumian. 

 

4.2 Saran 

Agar losses pada Jaringan Tegangan Rendah pada setiap jaringan dapat 

ditekan, maka penyeimbangan beban perlu dilakukan pada setiap transformator 

agar memperkecil besar arus yang mengalir pada penghantar netral, keadaan 

transformator sesudah penyeimbangan beban menyebabkan losses di penghantar 

netral lebih rendah dibandingkan sebelum penyeimbangan beban. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keidakseimbangan beban pada 

jaringan distribusi, maka dapat disampaikan beberapa saran diantaranya : 

1. Bagi pihak PLN sebaiknya melakukan perencanaan untuk mengambil tindakan 

kedepannya terkait ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi.  

2. Bagi pihak PLN juga harus memperhatikan perencanaan penambahan beban 

agar kedepannya tidak menyebabkan perbedaan beban yang terlalu tajam 

sehingga rugi-rugi daya dapat ditekan sedini mungkin. 
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