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BAB I 

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan 

di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pebrik teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik 

untuk keperluan sendiri, antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan 

perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah 

kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan 

oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas 

yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden 

Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk 

Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 

dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU- PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di 

bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada 

saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 

sebagai pengelola gas diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 
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Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka 

sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum hingga sekarang. 

 

1.2 Visi dan Misi   

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bersekala 

internasional, yang memiliki visi, misi dan moto terpercaya di antaranya. 

Visi 

Menjadi perusahaan listrik terkemuka se-asia tenggara dan pilihan 

pelanggan untuk solusi energi. 

Misi 

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

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

Moto 

“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”. 

 

1.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)  Unit Layanan Pelanggan  

Tanjung Uban 

Di dalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. PLN (Persero)Unit 

Layanan Pelanggan Tanjung Uban, Ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku, pada  intinya menjelaskan segala fungsi, Kewajiban dan tanggung 

jawab dari masing-masing bagian yang ditempatinya. 
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1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan  

Tanjung Uban 

PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan  Tanjung Uban  adalah 

ssebuah perusahan BUMN yang bergerak di biidang jasa pelayanan teknik 

(Yantek) dibidang kelistrkan yang terletak dijalan Indunsuri Tanjung Uban 

Selatan,Bintan Selatan,Kabupaten Bintan. Sistem pelayanan yang diterapkan 

asdalah mengatasi gangguan-gangguan dijaringan tegangan menengah (JTM) 

jarinagn tegangan rendah (JTR) dan rumah pelanggan. 
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Gambar 1.  1 Sruktur Organisasi PT.PLN (Persero) 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan 

Selama pelaksanaan kerja praktek (KP) di PT. PLN (Persero)   Unit 

Layanan Pelanggan Tanjung Uban, dari tanggal 12 Juli s/d 31 Agustus 2021. 

 

2.2  Deskripsi Kerja Praktek (KP) 

Pada Tanggal 12 Juli s/d 09 September 2021 yang ditaja oleh kampus 

Politeknik Negeri Bengkalis, terdiri dari 2 orang dengan program Studi Diploma 

IV Teknik Listrik. Jadwal Kerja Praktek di PT. PLN ini dilaksanakan setiap hari 

senin sampai jum’at dan hari sabtu minggu itu libur. 

Kegiatan kerja praktek minggu Pertama bulan Juli meliputi: melakukan 

briffing, melakukan pengecekan KWH meter, melakukan pemeliharaan pada box 

PHB TR. Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada lampiran 1.3 

Senin/12 Juli  

2021 

08.00 
Melakukan briffing bersama anggota 

PLN (Rayon) Tanjung Uban 

09.35 
Pengenalan oleh bapak manajer 

kepada SUPV dan Staf 

10.09-11.30 
Pembagian masing-masing team oleh 

pak SUPV teknik 

14.00-16.30 

 

Pengecekan KWH Meter bersama 

Team P2TL 

Selasa/13 juli  

2021 

 

07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama 

manager, SUPV dan anggota lainnya 

PT. PLN ULP Tanjung Uban 

 

08.00-11.30 

Melakukan pembuatan ranjau alka 

duri menggunakan seng aluminium di 

kantor Haleyora Power Tanjung 

Uban. 
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14.00-16.30 

 

Melanjutkan pembuatan ranjau alka 

duri di kantor Haleyora Power 

Tanjung Uban. 

Rabu/14  Juli  

2021 

 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor 

Haleyora power Tanjung uban 

 

08.40-11.50 

Perjalanan Menuju tempat survei 

lokasi bersama team infeksi ke daerah 

desa Ekang anculai dan Pengecekan 

Inspeksi SUTM secara visual/dengan 

teropong 

 

14.00-16.30 

Melanjutkan pengecekan Inspeksi 

SUTM secara visual/dengan teropong 

di daerah persimpangan  empat Lagoi  

 

 

 

 

 

 

Kamis/15 Juli   

2021 

 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor 

Haleyora power Tanjung uban 

08.40-09.00 

Melakukan persiapan peralatan oleh 

team Yandal untuk pengeksekusian 

terhadap gangguan jaringan pada kabel 

SUTM  

09.00-11.20 

Melakukan Pengecekan & 

Pengawasan pemotongan dahan 

pohon kelapa dan pohon mangga 

guna pemeliharaan agar tidak terjadi 

gangguan pada saluran udara 

Tegangan Menengah (SUTM) 

tersebut 

14.00-16.30 Melakukan pemeliharaan trafo dan 
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melakukan pergantian kabel Join 

trafo di daerah Teluk sasah. 

Dan sebelum melakukan pengerjaan, 

terlebih dahulu di beri arahan oleh 

bapak koordiantor dan bapak k3. 

Jum’at/16 Juli  

2021 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor 

Haleyora power Tanjung uban. 

08.40-11.30 

Melakukan pemeliharaan dan 

pengecatan pada PHB TR di daerah 

Tanjung uban kota 

14.00-16.30 Berhalangan hadir 

Tabel 2. 1 Kegiatan  harian pada minggu pertama bulan Juli. 

 

Kegiatan kerja praktek minggu ke-Dua bulan Juli meliputi: melakukan 

briffing, melakukan pengukuran beban dan melakukan pergantian pemeliharaan 

SUTM  pergantain trafo. Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada 

lampiran 1.3. 

 

Senin/19 Juli  

2021 

07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

Tanjung Uban 

 
 

08.20-11.30 

Melakukan perawatan pada trafo meliputi 

pembersihan di bagian bawah PHB TR dan 

melakukan pengukuran bebab pada trafo 

bersama team infeksi TM pada beberapa 

titik lokasi daerah Seri kuala lobam. 

 
14.00-16.30 

 

Melanjutkan pengukuran beban trafo 

Selasa/20 Juli  
2021 

 Libur hari Raya Idul Adha 
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Rabu/21 Juli  

2021 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban 

08.40-11.50 

Melakukan perawatan trafo,dan 

pembersihan rumput sekitaran bawah 

PHBTR  di daerah Teluk sasah,Seri kuala 

lobam 

14.00-16.30 

Melakukan penyeimbangan beban di 

beberapa titik lokasi di daerah Tanjung 

uban utara 

Kamis/22 Juli   
2021 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban  

08.40-09.00 
Melanjutkan penyeimbangan beban di 

daerah Tanjung uban utara. 

14.00-16.30 

Melakukan pemeliharaan trafo dan 

mengukur beban pada trafo di daerah Teluk 

sasah,Seri kuala lobam,Kabupaten Bintan  

Jum’at/23 Juli  
2021 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban. 

08.40-11.30 

Melakukan pemeliharaan dan pengecatan 

pada PHB TR di daerah Tanjung uban 

kota,Bintan utara,Kabupaten Bintan 

14.00-16.30 

Melakukan pemeliharaan pergantian trafo 

di 2 jalan permaisuri Tanjung uban kota, 

Teluk sasah Seri kuala lobam dan Gang 

gelatik Tanjung permai Seri kuala lobam 

Tabel 2. 2 Kegiatan harian pada minggu kedua bulan Juli 
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Kegiatan kerja praktek minggu ke-Tiga bulan Juli meliputi: melakukan 

briffing, melakukan pergantian isolator tumpu dan melakukan pergantian trafo. 

Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada lampiran 1.3. 

 

 
 
 

Senin/26 Juli 
2021 

07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

Tanjung Uban 

 
08.20-11.30 

Melakukan pemeliharaan pergantian trafo 

di Jalan cempedak Telok sebong, Jalan 

harapan baru Teluk sasah. 

 
14.00-16.30 

 

 
Melanjutkan Pergantian Trafo di jalan 

Sebong pereh Teluk sebong 

 
 
 
 
 
 

Selasa/27 Juli 
2021 

 
07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

  Tanjung Uban 

 
08.20-11.30 

Perjalanan Menuju tempat survei lokasi 

bersama team inspeksi di daerah Jalan 

panca marga Sebong pereh teluk sebong. 

14.00-16.30 

Melakukan pergantian Pin isolator/isolator 

tumpu di daerah jalan panca marga Sebong 

pereh Teluk Sebong bersama team inspeksi 

dan team hartek. 

 

 

 

Rabu/28 Juli 

2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dasn anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban 

 
08.40-11.50 

Melakukan perawatan trafo,dan 

pembersaihan rumput sekitaran bawah 

PHBTR  di lanjutkan dengan pergantian 

join be metal di PHB 75, Gang gelatik 

Tanujung permai Seri kuala lobam. 
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14.00-16.30 

Melakukan pergantian MCB dan Kwh di 

daerah Mentigi laut. 

 

 
 
 
 
 

Kamis/29 Juli  
2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban  

 
08.40-09.00 

Melakukan pemeliharaan pada tiang Listrik 

dan penebangan pohon liar di bawah 

jaringan daerah taman sari dan jalan 

indunsuri. 

 
 

14.00-16.30 

Melakukan pemeliharaan trafo dan 

pergantian Join pada trafo di jalan indun 

suri. 

 

 

 
Jum’at/30 Juli 

2021 

07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban. 

08.40-11.30 

Melakukan pemeliharaan dan pengecatan 

pada PHB TR di jalan Bhakti Praja daerah 

Tanjung uban selatan,Bintan 

utara,Kabupaten Bintan 

14.00-16.30 
Pembuatan ranjau Alka duri di kantor 

Haleyora Power. 

Tabel 2. 3 Kegiatan harian pada minggu ketiga bulan Juli 

Kegiatan kerja praktek minggu Ke-Empat bulan Agustus meliputi: 

melakukan briffing, melakukan pergantian kabel altag dan pembuatan Alka Duri. 

Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada lampiran 1.3. 

 

 
 

07.45-08.10 Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) Tanjung Uban 
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Senin/02 Agustus 

2021 

 
08.20-11.30 

Melakukan pemeliharaan pada trafo, 

Pergantian  kabel Altag dan pemasangan 

selang pengaman pada kabel Altag di 

daerah Bintan Buyu . 

 
14.00-16.30 
 

 
Melakukan pembuatan Ranjau AlkaDuri di 

kantor haleyora power. 

 
 
 
 

Selasa/03 Agustus 
2021 

 
07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

  Tanjung Uban 
 

08.20-11.30 
Pembuatan AlkaDuri di Kantor Haleyora 

Power Bersama team URC (Unit Respo 

Cepat). 

 
14.00-16.30 

Melanjutkan pembuatan AlkaDuri di kantor 

Haleyora Power Tnajung Uban. 

 

 

 

 

Rabu/04 Agustus 

2021 

 
07.40-08.40 Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dasn anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban 

 
08.40-11.50 Melakukan perawatan pada panel PHB 

TR,dan melakukan pergantian terminal 

pada pius C. 

 
14.00-16.30 Melakukan pengecekan KWH Pelanggan 

yang bermasalah bersama team URC. 

 

 
 
 

 
 

Kamis/05 
Agustus 

2021 

 
07.40-08.40 Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban  

 
08.40-09.00 

Pembuatan AlkaDuri di kantor Haleyora 

Power Tanjung Uban. 

 
 

14.00-16.30 

Melakukan pergantian Isolator tumpu dan 

pemotogan pohon besar di daerah Jalan 
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Panca Marga.bersama team 

Hartek,Inspeksi. 

 

 

 

 
Jum’at/06 

Agustus 2021 

 
07.40-08.40 Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban. 

 
08.40-11.30 

Melakukan pemeliharaan pada trafo dan 

pergantian Kabel Altag ditrafo 194 daerah 

Lancang Kuning. 

 
14.00-16.30 

Melakukan operasi pengangkatan kompnen 

Isolator Tumpu dan Trafes dari Ekang 

Anculai ke Gudang kantor PLN Tanjung 

Uban. 

Tabel 2. 4 Kegiatan harian pada minggu pertama bulan Agustus 

 

Kegiatan kerja praktek minggu Ke-Lima bulan Agustus meliputi: 

melakukan briffing, melakukan perekapan data dan melakukan pemeliharaan pada 

Jarinagn Tegangan Menengah. Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada 

lampiran 1.3 

 
Senin/09 Agustus 

2021 

07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

Tanjung Uban 

 
08.20-11.30 

Melakukan pengambilan data di kantor 

PT.PLN (PERSERO) RAYON Tanjung 

Uban . 

 
14.00-16.30 

 

 
Melakukan perekapan data lanjutan. 

Selasa/10 Agustus 
2021 

 
07.45-08.10 

Melakukan briffing bersama anggota PLN 

(Rayon) 

  Tanjung Uban 

 
08.20-11.30 

Melakukan pemeliharan pada JTM, 

Memperbaiki kabel jatuh akibat tertimpa 
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Pohon tumbang di daerah Jalan panca 

Marga bersama Team Yandal. 

 
14.00-16.30 

Melakukan Pengecekan & Pengawasan 

pemotongan dahan pohon guna 

pemeliharaan agar tidak terjadi gangguan 

pada jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) Tersebut. 

Rabu/11 Agustus 

2021 

 
 
 
 

Cuti Bersama 

Kamis/12 
Agustus  2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban  

 
08.40-09.00 

Melakukan Pengukuran Beban Pada PHB 

TR. 

 
14.00-16.30 

Lanjutan pengukuran beban pada PHB 

TR. 

Jum’at/13 
Agustus 2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak 

koordinator dan anggota kantor Haleyora 

power Tanjung uban. 

 
08.40-11.30 

Melakukan Pengecekan & Pengawasan 

pemotongan dahan pohon guna 

pemeliharaan agar tidak terjadi gangguan 

pada jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) Tersebut. 

14.00-16.30 
Lanjutan pemeliharaan pemotongan 

pohon bersama team URC 

Tabel 2. 5 Kegiatan harian pada minggu kedua bulan Agustus 

Kegiatan kerja praktek minggu Ke-Enam bulan Agustus meliputi: 

melakukan briffing, melakukan pergantian kabel Join dan melakukan pergantian 

pemeliharaan SUTM. Detail kegiatan minggu pertama dapat dilihat pada lampiran 
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1.3 

 
Senin/16 Agustus 

2021 

 
 
 

 

Berhalangan Hadir (SAKIT) 

 
Selasa/17 Agustus 

2021 

 
 
 
 

Upacara 17 Agustus 

Rabu/18 Agustus 

2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak koordinator dan 

anggota kantor Haleyora power Tanjung uban  

 
08.20-11.30 

Pembuatan AlkaDuri di Kantor Haleyora Power 

Bersama team URC (Unit Respo Cepat). 

 
14.00-16.30 

Melanjutkan pembuatan AlkaDuri di kantor 

Haleyora Power Tnajung Uban. 

 

Kamis/19 Agustus  
2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak koordinator dan 

anggota kantor Haleyora power Tanjung uban  

 
08.40-09.00 

Melakukan Pengecekan & Pengawasan pemotongan 

dahan pohon guna pemeliharaan agar tidak terjadi 

gangguan pada jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) Tersebut. 

 
16.00-22.30 

Melakukan Pengecekan suhu pada Bussing trafo dan 

body trafo menggunakan alat pengukur suhu 

Thermal 

Jum’at/13 Agustus 
2021 

 
07.40-08.40 

Melakukan briffing bersama Bapak koordinator dan 

anggota kantor Haleyora power Tanjung uban. 

 
08.40-11.30 

Melakukan pemeliharaan pada JTM dan 

pemasangan Ranjau AlkaDuri di jalan Taman Sari 

bersama Team Yandal 

14.00-16.30 Melakukan perawatan pada trafo dan pemasangan 

alat pelindung pada bushing trafo,kabel jamper 

Altag menggunakan selang untuk kabel Altag karet 

dan Paralon untuk pelindung Bushing di daerah 

Taman Sari Tanjung Uban Selatan. 

Tabel 2. 6 Kegiatan harian pada minggu ketiga  bulan Agustus 

2.3 Perangkat Keras yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 
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kegiatan kerja praktek (KP) di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan  

Tanjung Uban yaitu yang tertera di tabel berikut: 

Perangkat lunak Perangkat keras 

Aplikasi word komputer yang 

dipergunakan untuk menyususn 

laporan kerja praktek (KP) yang telah 

dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit 

Layanan Pelanggan  Tanjung Uban 

 Tangga 

 Sabuk pengaman (safety belt) 

 Stick 20 Kv, untuk 

membuka dan memasang 

fuse cut out 

 Stick pangkas untuk pemangkas 

pohon 

 Tali panjat 

 Tang kombinasi 

 Tang potong 

 Obeng 

 Tespen 

 Tang pres 

 Tang amper 

 Earth tester 

 Kotrek 

Tabel 2. 7 Perangkat keras dan perangkat lunak 

Dari uraian tabel diatas, bahwa dalam melaksanakan kegiatan kerja 

praktek (KP) lebih banyak menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan 

perangkat lunak, dan perangkat keras tersebut sangat sering digunakan dalam 

pelaksanaan kerja praktek (KP). Adapun perangkat keras dan perangkat lunak 

yang di gunakan adalah sebagai berikut :  

1. Perangkat Lunak 

a. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan 

untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan  Tanjung Uban 

b. Wifi yang diguanakan untuk mencari materi yang berkaitan dengan 

judul kerja praktek (KP) yang diambil. 
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2. Perangkat Keras 

a. 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 

 

b. Sabuk pengaman (safety belt) 

Safety belt adalah sabuk pengaman pekerja yang bekerja diatas 

ketinggian dari tanah untuk petugas PLN saat mengatasi gangguan 

diatas tiang listrik. 

 

Gambar 2. 2 Sabuk Pengaman  
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c. Stick 20 Kv 

 Stick 20 Kv dirancang untuk Menyediakan jarak yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan dalam sistem kelistrikan. Contohnyna unruk memperbaiki 

FCO yang putus akibat adanya gangguan hubung singkat pada jaringan tegangan 

menengah (JTM). 

 

Gambar 2. 3 Stick 20 Kv 

 

d. Stick pangkas  

Stick pangkas adalah alat yang digunakan untuk pemangkasan pohon yang 

beraada dibawah jaringan tegangan menengah yang mempunyai potensi 

membahayakan terhadap kabel jaringan tegangan menengah. 

 

Gambar 2. 4 Stick Pangkas 

e. Tali panjat 

 Tali panjat di guankan untuk memanjat tiang besi dan tiang beton 
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Gambar 2. 5 Tali Panjat 

F. Tang kombinasi 

 Ujung Rahang Yang Bergigi Rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. 

Ditengahnya, bagian yang bergigi renggang, untuk mengunci baut. Rahang 

Tajam sebagai pemotong kawat dan kabel. 

 

Gambar 2. 6 Tang Kombinasi 

G. Tang Potong 

Tang potong ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi 

untuk memotong kabel dan kawat. 

 

Gambar 2. 7 Tang Potong 
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H. Obeng 

 Obeng Memiliki Dua Jenis Ujungnya, garis (-) dan bunga (+) digunakan 

untuk mengencangkan dan juga melonggarkan sesuatu skrup terhadap suatu 

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

 

Gambar 2. 8 Obeng 

 

I. Tespen 

 Tespen adalah alat yang digunakan untuk mengecek ataupun 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 didalamnya terdapat led yang 

dapat menyala sebagai indicator tegangan listrik. 

 

Gambar 2. 9 Tespen 

J. Tang Press 

 Tang press atau yang dikenal dengan Crimping Tool adalah alat yang 

didesain khusus untuk menggabungkan kabel dengan kabel konektor/kabel LUG 

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

longgar untuk disatukan denga nkabel. Proses ini dinamakan Crimping, yang 
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artinya penggabungan antara kabel dan kabel LUG dengan sangat rapat 

sehinggan tidak akan terbuka. 

 

Gambar 2. 10 Tang Press 

K. Tang Ampere 

 Tang Ampere atau yang disebut dengan Clamp Meter adalah alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang 

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

harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. 

 

Gambar 2. 11 Tang Ampere 

L. Earth tester 

 Earth Tester adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding, 

Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan 

pentanahan dalam sistem pengaman dalam instalasi listrik. Untuk mengetahui 

besar tahanan tanah pada suatu area digunakan alat ukur dengan penampil analog. 
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Gambar 2. 12 Earth Tester 

M. Kotrek 

 Kotrek rantai ini merupakan sebuah alat atau hoist yang bertenaga dengan 

menggunakan roda ratchet atau yang juga sering dikenal dengan “Ratchet Tuas 

Hoist”. Sebenarnya alat ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

pengangkat portable yang bisa dioperasikan dengan menggunakan tangan. 

 

Gambar 2. 13 Kotrek 
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