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PT. Adra Gemilang. 
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10. Berserta karyawan di PLN Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang. 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN  

(PT. ADRA GEMILANG) PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

F 

 

 

 

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 di bidang listrik. 

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang 

Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan 

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

ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

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

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

yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

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

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

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

1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan 

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

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

September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas digabung dengan Hari 

Kebangkitan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 03 

Desember. 
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Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

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

31 Agustus 1992 ditetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian- 

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

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 dikuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi 

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

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

3. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas disebut dari Jepang dan melalui Ketetapan 

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

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

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

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

Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor jawatan listrik dan gas direbut 

oleh pemerintah kolonial Belanda, kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 jawatan 

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

sedangkan perusahaan listrik swasta diserahkan kembali kepada pemiliknya 

semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi 
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perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta tersebut 

diambil dan digabungkan ke jawatan tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik 

Negara melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 

P.25/45/17 tanggal 23 September 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik 

Negara (DD. PLN) terbentuk. 

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

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

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

yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas, dan berada didalam satu wadah 

organisasi. 

4. Periode Tahun 1967 – 1985 

Dalam Kabinet Pembangunan I, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan 

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

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No.18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada 

PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan 

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

Mengingat kebijaksanaan energi perlu untuk ditetapkan secara nasional, 

maka Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi, 

dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen 

Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat 

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

diubah menjadi Ditjen Listrik Energi Baru (LEB). Perubahan nama ini untuk 

memperjelas tugas dan fungsinya yaitu : 

1. Pembinaan program kelistrikan. 

2. Pembinaan perusahaan kelistrikan. 

3. Pengembangan energi baru. 

Terlihat bahwa tugas-tugas pemerintah yang semula dipukul oleh PLN 

(secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih 

memuaskan fungsinya sebagai perusahaan. 
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5. Periode Tahun 1985 Sampai Sekarang 

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan 

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

 

 
 

Gambar 1. 1 PT.Adra Gemilang 

(Sumber: PT.Adra Gemilang, 2021) 

 

1.2. Visi dan Misi 

Perusahaan PT. Adra Gemilang memiliki visi yaitu diakui sebagai 

perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan 

bertumpu pada potensi insani. Unruk mencapai visi tersebut maka perusahaan PT. 

Adra Gemilang memiliki misi diantarnya : 

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. 
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1.3. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran 

diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan 

atau jabatan masing-masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentukan 

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

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

kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga 

proses produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancar.  

Organisasi yang dimaksud disini adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 

tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu 

organisasi yang teratur. Adapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai 

berikut : 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai.  Sedangkan tujuan organisasi adalah : 

1. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

2. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban 

dari atasan dan bawahan. 

3. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan 

tertentu. 

4. 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 Gemilang Pelayanan Teknik ULP Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PT.Adra Gemilang 

(Sumber: PT.Adra Gemilang, 2021) 
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1. Direktur perusahaan PT. Adra Gemilang adalah orang yang mempunyai 

perusahaan dan mendirikan perusahaan tersebut. 

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

teknik (YANTEK) agar selalu menggunakan safety 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 

PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis adalah sebuah 

perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (YANTEK) 

dibidang kelistrikan yang terletak di Jalan Rumbia, Kecamatan Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan 

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

pelanggan dan target yang diberikan perusahaan, adapun target yang diberikan 

adalah pemangkasan pohon atau dahan pohon pada jaringan tegangan menegah, 

inspeksi jaringan tegangan menegah, inspeksi dan pengkuran gardu, serta 

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

Rendah). 

Adapun tugas YANTEK bengkalis juga termasuk mengamankan bahaya 

listrik yang dapat mengancam nyawa seperti jika ada tiang SUTM yang jatuh, 

trafo terbakar, pengamanan listrik di dekat rumah terbakar,dll. Dimana ruang 

lingkup PT.Adra Gemilang memiliki peran penting bagi konsumen pelanggan 

PLN agar konsumen mendapat kenyamanan serta rasa aman dalam memakai 

listrik jika ada masalah pada kelistrikan konsumen. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

f 

 

 

 

2.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

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

Adra Gemilang yaitu melakukan pekerjaan langsung turun ke lapangan dengan 

bimbingan dari pegawai YANTEK untuk membimbing dan mengarahkan cara 

bekerja di lapangan dengan benar. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan selama 60 hari (05 

Juli – 31 Agustus 2020) di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Daftar Piket Mahasiawa Praktek 

Pagi Sore Malam 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 

Catatan : Setiap pagi dan setiap pergantian shift melaksanakan briefing. 

  

2.2 Kegiatan Harian Kerja Peraktek (KP) 

2.2.1 Minggu Pertama Tanggal  5 – 9 Juli 2021 

 

Tabel 2. 2 Kegiatan Minggu Pertama Tanggal 5 – 9 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Senin (08:00-10:00) 

05/07/2021 

Pembekalan dan perkenalan awal KP di 

Jln.Rumbia, PT.Adra Gemilang. 

2 
Selasa  (08:00-16:00) 

06/07/2021 

Mengganti KWH meter dengan dummy di 

Jln.Tandun Toko Simbol Jaya. 

3 
Rabu (00:00-08:00) 

07/07/2021 

Mengikuti goro, pembersihan jalur SUTM dari 

ranting pohon di Jln.Utama Bengkalis. 

4 
Kamis (00:00-08:00) 

08/07/2021 
Monitoring beban feeder 
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5 
Jumat (08:00-16:00) 

09/07/2021 
Membuat CT ( Clear Tempere ) 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 5 Juli 2021 

Perkenalan diri kepada kordinator lapangan dan karyawan di PT. Adra 

Gemilang. Pembekalan kerja praktek tentang K3, yaitu yang wajib di kenakan 

saat melakukan kegiatan KP ( Sepatu Safety, Rompi, Helem proyek). 

 

 
 

Gambar 2. 1 Pembekalan dan Perkenalan Awal KP 

(Sumber: PT. Adra Gemilang, 2021) 

 

2. Selasa, 6 Juli 2021 

Mengikuti pembimbing lapangan melakukan pemeriksaan kWh meter di 

Jln.Hangtuah dan memasang kWh meter dummy sebagai syarat penggantian kWh 

meter yang rusak dari PLN. Di Jln.Tandun toko Simbol Jaya. 

 

 
 

Gambar 2. 2 Mengganti kWh Meter Dengan Dummy 

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

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah  1 jam  sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 3 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis 8 Juli 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah  1 jam  sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 4 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Jumat 9 Juli 2021 

Diajarkan cara membuta CT ( Clear Tampere ), untuk mengaktifkan 

KkWhmeter pulsa yang error tertulis "PERIKSA", kWh meter pulsa error karna 

sensitif terhadap arus bocor dan induksi petir.  
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Gambar 2. 5 Membuat CT ( Clear Tempere ). 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.2.2 Minggu Kedua Tanggal 12 – 17 Juli 2021 

 

Tabel 2. 3 Kegiatan Minggu Kedua Tanggal 12 – 17 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Senin (16:00-00:00) 

12/07/2021 

Mengganti MCB kWh meter di jalan sd 04 

Damon 

2 
Selasa (16:00-00:00) 

13/07/2021 

Diajarkan menggunakan aplikasi APKT 

(Aplikasi Pelayanan dan Keluhan Terpadu) 

3 
Rabu (08:00-16:00) 

14/07/2021 

Lost contact pada kabel SR incoming kWh meter 

pelanggan 

4 
Kamis (00:00-08:00) 

15/07/2021 

Mengikuti pembimbing melakukan pemeriksaan 

kabel SR jatuh di Jln.HR.Soebrantas  

5 
Jumat (00:00-08:00) 

16/07/2021 
Membuat CT ( Clear Tempere ) 

6 
Sabtu (16:00-00:00) 

17/07/2021 

Tidak mengikuti KP dikarenakan izin untuk 

istirahat. 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin, 12 Juli 2021 

Mengikuti pembimbing lapangan melakukan pemeriksaan pada  kWh 

meter dan mengganti MCB kWh meter yang rusak dengan yang baru, MCB yang 

di ganti sebesar 2A, dengan daya 450W.  
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Gambar 2. 6 Mengganti MCB kWh Dengan yang Baru 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Selasa, 13 Juli 2021 

Diajarkan menggunakan aplikasi APKT (Aplikasi Pelayanan dan Keluhan 

Terpadu),sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerima laporan dari pelanggan 

secara online melalui aplikasi APKT, kemudian akan di tanggapi oleh petugas 

YANTEK yang akan menuju alamat pelapor. 

 

 
 

Gambar 2. 7 Menangani Pelanggan Melalui APKT ( Aplikasi Pelayanan dan Keluhan Terpadu). 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Rabu, 14 Juli 2021 

Mengikuti pembimbing lapangan melakukan pemeriksaan di Jln. Kelapa 

pati, kabel TR ke konsumen putus dalam isolasi karna dahan pohon yang tumbuh, 

penaganan yang dilakukan dengan memotong dahan pohon yang menghalangi dan 

menyambung kabel dengan percing.  

 

 
 

Gambar 2. 8 Lost Contact Pada Kabel SR Income. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 15 Juli 2021 

Mengikuti pembimbing melakukan pemeriksaan di Jln.HR.Soebrantas, 

kabel TR 4x10mm jatuh karna tertimpa pohon, penanganan dengan memasang 

kembali kabel ke tiang kembali. 

 

 
 

Gambar 2. 9 Menaikkan Kabel SR Kembali ke Tiang. 

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

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah setiap 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 10 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Sabtu, 16 Juli 2021 

Tidak mengikuti kerja praktek dikarenakan izin untuk istirahat, surat 

tertera pada lampiran. 

 

2.2.3 Minggu Ketiga Tanggal 20 – 25 Juli 2021 

 

Tabel 2. 4 Kegiatan Minggu Ketiga Tanggal 20 – 25 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Selasa (16:00-00:00) 

20/07/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.  

2 
Rabu (16:00-00:00) 

21/07/2021 

Mengamankan kabel SR yang jatuh karena 

pohon tumbang. 

3 
Kamis (08:00-16-00) 

22/07/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.   

4 
Jumat (00:00-08:00) 

23/07/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.   

5 
Sabtu (00:00-08:00) 

24/07/2021 
Mengganti Fuse Sling pada FCO di Jln.Mtayib. 

6 
Minggu (08:00-00:00) 

25/07/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.  
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Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Selasa, 20 Juli 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 11 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Rabu, 21 Juli 2021 

Gangguan pada Jln.Hangtuah, berkerjasama dengan BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) dikarenakan pohon tumbang di badan jalan dan 

mengenai kabel listrik dan putus, penanganan, menyambung kembali kabel SR 

yang putus dan menggantungnya kembali di tiang listrik. 

 

 
 

Gambar 2. 12 Mengamankan Kabel SR Putus Karna Pohon Tumbang. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Kamis, 22 Juli 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 13 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Jumat, 23 Juli 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 14 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Sabtu, 24 Juli 2021 

Mengganti fuse sling pada FCO di Jln.Mtayib, mengganti fuse sling 20A 

dengan fuse sling 8A, pergantian fuse sling dilakukan karna fuse sling yang di 

gunakan tidak sesuai dengan besar beban yang di gunakan di jalur percabangan 

yang terpakai, jika terlalu besar Ampere yang di pakai  maka akan berhimbas ke 

GH (Gardu Hubung) dan jika terlalu kecil fuse sling akan cepat putus. 

 

 
 

Gambar 2. 15 Mengganti Fuse Sling Percabangan. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Minggu, 25 Juli 2021 

Melakuskan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 16 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2.2.4 Minggu Keempat Tanggal 28 Juli– 2 & 4 Agustus 2021 

 

Tabel 2. 5 Kegiatan Minggu Keempat Tanggal 28 Juli– 2 & 4 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Rabu (16:00-00:00) 

28/07/2021 

Menangani kWh meter lost contact di 

Jln.panglima minal. 

2 
Kamis (16:00-00:00) 

29/07/2021 

Menangani gangguan di Jln. Delek, FCO (Fuse 

Cut Out) pada trafo putus. 

3 
Jumat (08:00-16-00) 

30/07/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.   

4 
Sabtu (00:00-08:00) 

31/07/2021 

Menangani gangguan Jln. Kelapapati Laut,tiang 

TM condong dan patah. 

5 
Minggu (00:00-08:00) 

01/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder. 

6 
Senin (08:00-00:00) 

02/08/2021 

Menangani gangguan pada trafo di 

Jln.Syahbandar depan hotel marina. 

7 
Rabu (08:00-12.00) 

04/08/2021 

Kegiatan ROW setiap hari rabu. 

Memasang tiang TM patah dengan tiang TM 

yang baru. 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Rabu. 28 Juli 2021 

Menangani gangguan kWh meter lost contact di  Jln.panglima minal, 

dimana kabel income pada sambungan atap rumah tidak tersambung ,penanganan 

yang di lakukan dengan cara  mengganti saluran income sumber kWh meter. 

 

 
 

Gambar 2. 17 Lost Contact 1 Rumah Padam, Mengganti Percing. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 



 

 

19  

2. Kamis, 29 Juli 2021 

Menangani gangguan di Jln. Delek, FCO (Fuse Cut Out) pada trafo putus 

dan penanganan yang di lakukan dengan mengganti Fuse sling pada FCO, fuse 

sling yang di gunakan adalah  fuse sling 2 Ampere. 

 

 
 

Gambar 2. 18 Mengganti Fuse Sling Trafo. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
 

3. Jumat, 30 Juni 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 19 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Sabtu, 31 Juli 2021 

Gangguan Jln. Kelapapati Laut,tiang TM condong dan patah, penanganan, 

pada tiang TM yang patah dan condong pertama mengamankan daerah tiang yang 

condong, kedua menonaktifkan percabangan FCO TM pada Jln. Klapapati laut 

dan memasang ground dengan menshort ketiga fasa pada TM untuk keselamatan 

pekerja, ketiga memasang treak score untuk menegakkan dan meluruskan tiang 

kembali, di pagi hari akan dilaksanakan pergantian tiang TM yang baru. 

 

 
 

Gambar 2. 20 Mengamankan Tiang TM yang Patah 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
 

5. Minggu, 1 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 21 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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6. Senin, 2 Agustus 2021 

Menangani gangguan pada trafo di Jln.Syahbandar di depan hotel marina, 

listrik dari panel trafo tidak menghantarkan listrik ke pelanggan, penanganan yang 

di lakukan dengan cara memeriksa arus dan tegangan pada panel box trafo dengan 

menggunakan clam meter, didapati bahwa fuse pada trafo tidak dapat di gunakan 

atau rusak  dan digganti dengan Fuse 300A  di box panel trafo dengan yang baru. 

 

 
 

Gambar 2. 22 Mengganti Fuse Pada Kotak Panel Trafo. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

7. Rabu, 4 Agustus 2021 

Mengganti tiang TM yang condong dan patah: 

1. Pertama mematikan sumber listrik TM di feeder GH untuk mengamankan 

pekerja saat bekerja mengganti tiang TM dan memasang grounding dengan 

cara meng short ke tiga kabel TM lalu memindahkan kabel TM ke tiang yang 

baru.  

2. Kedua membuat lubang sedalam + 1,5M untuk tempat tiang TM yang baru. 

3. Ketiga setelah tiang terpasang , pasang tempat dudukan untuk kabel TM. 

4. Keempat pindahkan kabel TM dan kabel SR. 
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Gambar 2. 23 Kegiatan ROW Setiap Hari Rabu. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.2.5 Minggu Kelima Tanggal 5 – 11 Agustus 2021 

 

Tabel 2. 6 Kegiatan Minggu Kelima Tanggal 5-11 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Kamis (16:00-00:00) 

05/08/2021 
Menagani kWh meter periksa di Jln.pramuka. 

2 
Jumat (16:00-00:00) 

06/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder. 

3 
Sabtu (08:00-16-00) 

07/08/2021 

Lost contact pada kWh meter di Jln.Ahmadyani, 

toko MARYGOLD. 

4 
Minggu (00:00-08:00) 

08/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder. 

5 
Senin (00:00-08:00) 

09/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder. 

6 
Selasa (08:00-00:00) 

10/08/2021 

Menangani kWh meter lost contact di tower 

jaringan Jln.Panglima Minal, Senggoro. 

7 
Rabu, (08:00-12:00) 

11/08/2021 
Kegiatan ROW setiap hari rabu. 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Kamis, 5 Agustus 2021 

Menangani kWh meter periksa di Jln.pramuka,  dengan pelapor Bpk.Arul, 

setelah dilakukan pengecekan pada kWh meter petugas meminta  id kWh meter 

pelanggan untuk membuat CT (Clear Tamper), id pelanggan  (182302073737) 

setelah kode CT dimasukkan kWh akan kembali normal, dengan catatan jika 

berulang hingga 3x atau lebih maka pelanggan berhak mengajukan pergantian 

kWh meter. 
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Gambar 2. 24 Menangani kWh Meter Periksa. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Jumat, 6 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 

Gambar 2. 25 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Sabtu, 7 Agustus 2021 

Menangani gangguan lost contact pada kWh meter di Jln.Ahmadyani toko 

MARYGOLD, petugas menemukan masalah penyebab lost contact pada kWh 

meter dikarenakan percing terbakar, penanganan yang di lakukan petugas dengan 

cara mengganti percing dengan yang baru. 
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Gambar 2. 26 Mengganti Percing Kabel SR  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Minggu, 8 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 27 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Senin, 9 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 
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Gambar 2. 28 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Selasa, 10 Agustus 2021 

Menangani gangguan kWh meter lost contact di tower jaringan 

Jln.Panglima Minal, Senggoro. Petugas mengamati kWh meter dan kabel SR 

income untuk mencari permasalahan pada kWh meter, petugas menemukan kabel 

SR patah dalam isolasi dan menyambungnya dengan percing. 

 

 
 

Gambar 2. 29 Lost Contact Pada Kabel SR. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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7. Rabu, 11 Agustus 2021 

Mengikuti kegiatan pemangkasan dahan pepohonan pada JTM (Jaringan 

Tegangan Menengah). Di Jalan Utama, Temeran, pemangkasan dilakukan untuk 

membersihkan jaringan agar tidak tersentuh pohon dan terhubung ke bumi 

membuat rugi-rugi arus pada penghantar SUTM. 

 

 
 

Gambar 2. 30 Kegiatan ROW Setiap Hari Rabu. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.2.6 Minggu Keenam Tanggal 13 – 18 Agustus 2021 

 

Tabel 2. 7 Kegiatan Minggu Keenam Tanggal 13 – 18 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Jumat (16:00-00:00) 

13/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.  

2 
Sabtu (16:00-00:00) 

14/08/2021 

Percing pada SR sumber kWh terbakar di 

Jln.Jendral Sudirman. 

3 
Minggu (08:00-16-00) 

15/08/2021 

Mengatasi dan memeriksa penyebab terjadinya 

recloser Penampi trip. Di Jln.Utama. 

4 
Senin (00:00-08:00) 

16/08/2021 
Inspeksi data trafo jalur feeder 4. 

5 
Selasa (00:00-08:00) 

17/08/2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH 

Hangtuah 1 jam sekali. 

6 
Rabu (08:00-00:00) 

18/08/2021 
Melakukan monitoring beban feeder.  
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Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Jumat, 13 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 31 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Sabtu, 14 Agustus 2021 

Menangani gangguan percing pada SR sumber kWh terbakar di Jln.Jendral 

Sudirman, penanganan yang di lakukan dengan  mengganti percing dengan yang 

baru. 

 

 
 

Gambar 2. 32 Mengganti Percing Kabel Income kWh. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Minggu, 15 Agustus 2021 

Mengatasi dan memeriksa penyebab terjadinya recloser Penampi trip. Di 

Jln.Utama. 

 

 
 

Gambar 2. 33 Recloser Penampi Trip 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Senin, 16 Agustus 2021 

Inspeksi data trafo jalur feeder 4, inspeksi meliputi pengukuran tegangan 

fasa-fasa, fasa-netral, dan pentanahan trafo dengan maksimal panjang kabel merah 

+10m dan kabel kuning +5m dengan catatan kabel merah dan kuning tidak boleh 

sejajar. 

 

 
 

Gambar 2. 34Inspeksi Trafo Jalur Feeder 4. 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Selasa, 17 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 35 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Rabu, 18 Agustus 2021 

Melakukan monitoring beban feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 36 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.2.7 Minggu Ketujuh Tanggal 21 – 26 Agustus 2021 

 

Tabel 2. 8 Kegiatan Minggu Ketujuh Tanggal 21 – 25 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Sabtu (16:00-00:00) 

21/08/2021 

Menangani kWh meter lost contact di 

Jln.Kelapapati Darat, gg.G.H.Gani. 
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2 
Minggu (16:00-00:00) 

22/08/2021 

Mengatasi lost contact pada kWh meter di 

Jln.Wonosari GG.Bangdes. 

3 
Senin (08:00-16-00) 

23/08/2021 

Mengganti kWh meter rusak dengan kWh meter 

dummy Jln. Air Putih, gg. Zainudin. 

4 
Selasa (00:00-08:00) 

24/08/2021 
Melakukan monitoring  beban  feeder. 

5 
Rabu (00:00-08:00) 

25/08/2021 
Melakukan monitoring  beban  feeder. 

6 
Kamis (08:00-00:00) 

26/08/2021 

Percing pada SR sumber kwh longgar di 

Jln.Abdul Hamid. 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Sabtu, 21 Agustus 2021 

Menagani gangguan kWh meter lost contact,dilakukan pengamatan dan 

pemeriksaan oleh petugas lapangan dan didapati percing sambungan kabel 

longgar membuat error kWh meter  di Jln.Kelapapati Darat.   

 

 
 

Gambar 2. 37 Menangani Lost Contact 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Minggu, 22 Agustus 2021 

Percing pada SR sumber sambungan income listrik longgar membuat 1 

rumah padam.penanganan, memperketat percing agar dapat lebih menggigit kebel 

di Jln.Wonosari, gg.Bangdes. 
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Gambar 2. 38 Menangani Lost Contact 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Senin, 23 Agustus 2021 

Menangani gangguan kWh meter error, setelah petugas mengamati kWh 

dan dinyatakan tidak layak pakai, kWh akan di ganti dengan baru dengan 

persyaratan  mengganti kWh dengan kWh dummy untuk sementara sebagai 

persyaratan pergantian kWh baru oleh pihak PLN. 

 

 
 

Gambar 2. 39 Mengganti kWh Pulsa Dengan kWh Dummy 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Selasa, 24 Agustus 2021 

Melakukan monitoring  beban  feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 40 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Selasa, 25 Agustus 2021 

Melakukan monitoring  beban  feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 41 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Kamis, 26 Agustus 2021 

Menangani gangguan percing pada SR sumber kWh longgar di Jln.Abdul 

Hamid,setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan di dapati percing yang di 

pakai longgar dan di lakukan pengencangan pada baut percing. 
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Gambar 2. 42 Percing Sambungan Kabel Income kWh Longgar 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

2.2.8 Minggu Kedelapan Tanggal 29 – 31 Agustus 2021 

 

Tabel 2. 9 Kegiatan Minggu Kedelapan Tanggal 29 – 31 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 
Minggu (16:00-00:00) 

29/08/2021 
Melakukan monitoring  beban feeder . 

2 
Senin (16:00-00:00) 

30/08/2021 

Menangani laporan pelanggan mengenai listrik 

di rumahnya di Jln.Pramuka, Senggoro. 

3 
Selasa (08:00-16:00) 

31/08/2021 
Melakukan monitoring  beban feeder . 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Selasa, 29 Agustus 2021 

Melakukan monitoring  beban  feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 43 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2. Rabu, 30 Agustus 2021 

Mengikuti pembimbing memeriksa kWh meter pulsa yang memiliki 

masalah dengan tegangan masukkan kWh meter yang kurang dari 130V yang 

membuat MCB kWh meter trip dan hidup dengan sendirinya di Jln.Pramuka, 

Senggoro. 

 

 
 

Gambar 2. 44 Memeriksa kWh Pulsa 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Selasa, 29 Agustus 2021 

Melakukan monitoring  beban  feeder di GH Hangtuah 1 jam sekali. 

 

 
 

Gambar 2. 45 Monitoring Beban Feeder 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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berikut penulis paparkan spesifikasi dari setiap kegiatan yang sering penulis 

lakukan : 

1. Mengatasi gangguan lost contact pada saluran ke rumah pelanggan. 

 loss contact atau dapat diartikan dengan terjadinya kegagalan 

penyambungan dalam suatu titik hubung. Pada gangguann yang sering terjadi 

selama penulis kerja praktek (KP) di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang 

terjadi kegagalan penyambungan pada titik penyambungan antara kabel SKU 

dan kebel SR. Seringnya terjadi gangguan ini dikarenakan berbagai hal 

diantaranya : 

1. Kualitas dan usia dari komponen yang digunakan, maksudnya disini 

pemilihan komponen misalkan piercing yang memilkii “gigi” yang kurang 

tajam yang mana lambat laun akan memicu terjadinya gagal dalam 

penyambungan. Selain itu usia dari komponen yang digunakan, misalkan 

piercing yang digunakan tersebut telah dipakai dalam waktu yang cukup lama 

ditambah lagi pemasangan piercing yang sering dilakukan pada tempat 

outdoor misalkan di tiang atau diatas atap rumah, sehingga membuat piercing 

tersebut sering terkena aliran air hujan yang mempercepat pemicu 

pengkaratan pada komponen tersebut. 

2. Lintasan kabel SR tertarik secara tidak sengaja misalkan karna ditimpa oleh 

dahan pohon atau disenggol oleh mobil dengan ketinggian yang menyentuh 

kabel. 

3. Penggunaan beban saat puncak, ketika terjadi sedikit loss Contact atau 

kegagalan dalam penyambungan, itu akan menimbulkan percikan api diantara 

dua bagian pada penyambungan, apabila tidak segera dikencangkan pada 

bagian piercing tersebut dan penggunaan beban tetap seperti biasa atau 

bahkan lebih tinggi, hal ini akan menyebab timbulnya percikan api yang 

cukup besar dan akan mengakibatkan terjadinya hangus atau gosong pada 

bagian piercing akibat sering terjadi percikan api.  

4. Kurang ketat dalam pemasangan piercing, sejatinya hal ini sangat jarang 

terjadi. Karna setiap teknisi yang bertugas pada pemasangan piercing pasti 

selalu memastikan bahwa piercing tersebut dikunci dengan sangat kuat 
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menggunakan tang kombinasi ataupun kunci pas. Apabila gangguan ini 

terjadi maka langkah yang harus dilakukan ialah pertama harus 

memastikan terlebih dahulu bahwa gangguan tersebut terjadi karana loss 

Contact misal dengan melihat apakah ada suplai tegangan atau arus listrik 

masuk ke kWh meter dengan cara menekan angka 41 pada meteran 

pulsa , memeriksa menggunakan testpen atau dapat dilihat langsung 

terjadinya putus pada penyambungan di tiang atau tiang di atas atap rumah 

pelanggan. Apabila gangguan telah dapat dipastikan dikarenakan loss 

Contact maka dapat dilakukan pengencangan pada piercing menggunakan 

tang kombinasi atau kunci pas 14 atau dapat juga mengganti dengan piercing 

baru jika sudah tidak layak digunakan. Maka dari itu untuk menyelesaikan 

gangguan ini alat yang diperlukam adalah : Tang kombinasi, Kunci pas 

13/14, Testpen, Tang ampere, Tangga fiber, Alat safety (sepatu, helm, dan 

rompi), Safety body harness. 

2. Terjadi kWh meter pelanggan terdapat keterangan periksa. 

Gangguan ini selalu terjadi khususnya pada pelanggan yang menggunakan 

kWh meter prabayar atau pulsa. Pada kWh meter prabayar itu sensitif terhadap 

beberapa gangguan misalnya arus bocor pada instalasi rumah, terjadinya petir atau 

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

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

kWh meter prabayar akan memberikan tanda peringatan pada monitor kWh 

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

meter tersubut tidak dapat digunakan untuk mengisi pulsa. Sehingga untuk 

mengatasi gangguan yang terjadi ini maka langkah yang harus dilakukan adalah 

memeriksa terlebih dahulu kemungkinan penyebab terjadinya hal ini, lalu 

memberikan bukti kWh meter dengan keterangan periksa dengan foto kemudian 

meminta kode clear tamper pada yang bertugas menggunakan aplikasi pengaduan 

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

menekan tombol 01 dan kemudian posisikan MCB pada posisi off lalu masukkan 

kode clear tamper yang telah didapatkan, adapun untuk mengecek indikasi error 

dapat di lihat dengan menekan 08 pada kWh meter prabayar. 
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3. Putusnya fuse link pada fuse cut out (FCO). 

Pada gangguan ini disebabkan karna terjadinya lonjakan beban yang 

melebih kapasitas arus sesuai dengan fuse link yang digunakan pada FCO. Ketika 

terjadi penggunaan beban atau gangguan lainnya yang mengakibatkan naiknya 

arus sehingga melebihi batasan atau kapasitas arus yang diinginkan hal ini 

membuat fuse link yang biasanya menjadi media penghantar putus.  

Untuk mengatasi gangguan ini maka kita perlu mengambil atau 

menurunkan FCO yang sedang menggantung di udara dengan menggunakan alat 

telescopic 20 KV (Stick 20 KV), ketika FCO telah diturunkan maka kita dapat 

membuka penutup dibagian bawah FCO tersebut dan melihat besarnya kapasitas 

arus yang digunakan dari fuse link pada FCO tersebut. Kemudian kita dapat 

mengganti fuse link tersebut sesuai dengan ukuran kapasitas arus yang digunakan 

sebelumnya. Setelah diganti kita dapat memasangkan kembali FCO tersebut di 

kedudukannya dengan menggunakan alat Telescopic 20 KV (Stick 20 KV). Untuk 

mengatasi gangguan ini maka peralatan yang diperlukan ialah : Telescopic 20 KV 

(Stick 20 KV), Tang kombinasi, Sarung tangan, APD (Alat Perlindungan Diri). 

4. Recloser trip. 

Recloser yang mana merupakan salah satu pengaman pada jaringan 

tegangan menengah yang digunakan untuk mengamankan sistem jaringan dari 

gangguan arus berlebih (OCR) dan gangguan hubung tanah (GFR) pada setiap 

fasa. Pada daerah Pulau Bengkalis sendiri memiliki 4 Recloser di penyulang 

Bandung jurusan Sei alam (Penampi), Penyulang Banten (Prapat Tunggal), 

Penyulang Tegal (Selat Baru dan Budaran Pambang ). Recloser ini memproteksi 

gangguan dari jaringan tegangan menengah (JTM) yang mana memiliki lintasan 

jaringan yang panjang. Ketika terjadi gangguan recloser trip maka petugas akan 

langsung menuju ke recloser yang trip dan memeriksa indikasi yang terbaca pada 

even log recloser. Lalu petugas akan berkoordinasi dengan pihak petugas piket 

PLTD untuk izin mencoba sekali menormalkan recloser yang trip dengan 

menekan tombol close pada recloser. Apabila sudah dinormalkan petugas melapor 

kembali ke petugas piket PLTD. Selanjutnya petugas melakukan inspeksi 

penyebab terjadinya recloser trip. 
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5. Pemindahan kabel SR dan penggeseran kWh meter. 

Pemindahan kabel SR biasanya terjadi dikarenakan atas keinginan dari 

pelanggan itu sendiri, misalkan pelanggan mau memindahkan sambungan SR 

kerumahnya langsung diambil dari tiang, pelanggan mau memindahkan lintasan 

kabel SR tidak melintasi atap rumah atau memindahkan kabel SR agar tidak 

terlalu rendah atau alasan-alasan lainnya yang menjadi penyebab pemindahan 

kabel itu terjadi. Sedangkan penggeseran kWh meter juga terjadi karena 

keinginan dari pelanggan itu sendiri, misalkan terjadinya pembangunan di rumah 

yang memerlukan pemindahan meteran atau posisi meteran yang kurang tepat dan 

efisien bagi pelanggan. Pemindahan kabel SR dan penggeseran kWh meter ini 

dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu menimbang kebutuhan kabel sesuai 

dengan kondisi dan posisi yang diinginkan oleh pelanggan, apabila perlu 

penambahan kabel maka kabel SR tersebut akan terlebih dahulu disambung 

sesuai dengan panjang yang diinginkan, untuk pemindahan kabel SR diupayakan 

tanpa perlu membuka kWh meter, sedangkan untuk penggeseran kWh meter harus 

membuka kWh meter karna petugas perlu membuat kedudukan yang baru untuk 

memasang kWh meter di posisi yang baru sehingga diperlukan kode clear tamper 

untuk kWh meter berjenis prabayar atau pulsa. Adapun alat yang digunakan untuk 

mengatasi gangguan ini adalah : Tang kombinasi, Testpen, Kunci pas 13/14, APD 

(Alat Perlindungan Diri), Tangga fiber, Safety body harness. 

6. Mengganti kWh meter pelanggan dengan kWh meter dummy (sementara).  

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

terjadi apabila kWh meter yang digunakan oleh pelanggan tersebut mengalami 

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

pergantian pada kWh meter tersebut, dikarenakan pergantian kWh meter 

memerlukan waktu beberapa hari, agar pelanggan dapat tetap menggunakan 

listrik menjelang kWh meter yang baru didapatkan maka pelanggan akan 

dipasangkan kWh meter dummy yang akan digunakan untuk sementara waktu 

menjelang kWh meter yang baru didapatkan. Untuk pergantian ini perlu di 

berikan bukti berupa dokumentasi KWh meter yang rusak, sisa pemakaian pulsa 

sebelum pemasangan dummy, dan dokumentasi pemasangan kWh meter 
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dummy. Lalu petugas akan membuat berita acara mengenai hal ini. Adapun 

alat yang digunakan dalam penggantian kWh meter ini adalah : Tang kombinasi, 

Testpen,  Obeng plus (+) minus (-),APD (Alat Perlindungan Diri). 

7. Monitoring beban feeder (penyulang). 

Monitoring atau melakukan pemantauan secara berskala setiap satu jam 

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

Maksud dari kata normal disini ialah apakah beban tersebut tidak kehilangan 

beban mencapai melebihi atau mendekati dari separuh beban normal secara 

keseluruhan, sehingga apabila pemantauan atau monitoring dilakukan secara 

berskala maka kita akan lebih cepat mengetahui perubahan yang tidak normal 

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

yang trip di beberapa penyulang tersebut. Ada beberapa feeder yang kita pantau 

secara langsung diantaranya feeder exspress, feeder 1 Hangtuah , feeder 2 

Antara, feeder 3 Sei Alam, feeder 4 H.R. Soebrantas, feeder 7 VIP. Monitoring 

itu dilakukan dengan cara selalu mendokumentasikan setiap satu jam sekali lalu 

mengirimkan dokumentasi ini ke pihak PLTD kemudian pihak PLTD pun akan 

mendokumentasikan 3 penyulang yang ada disana yaitu feeder 5 Solo 

(Kelapapati), feeder 6 Banten (Prapat Tunggal) , feeder 8 Tegal (Teluk Lancar) 

yang kemdian data tersebut akan kita masukkan kedalam data monitoring beban 

bersamaan dengan data penyulang yang dipantau langsung. 

8. Mengganti kabel SKU. 

Penggantian kabel SKU ini biasanya terjadi dikarenakan kualitas dari 

kabel SKU itu sendiri yang sudah tidak layak pakai. Penggantian kabel SKU ini 

dapat dilakukan dengan melihat terlebih dahulu kondisi dari kabel tersebut apakah 

masih layak untuk disambung saja atau perlu diganti selain itu petugas juga harus 

memutuskan rangkaian jaringan dengan cara membuka NH fuse yang sesuai 

dengan jurusan terjadinya gangguan ini mengganti kabel SKU dilakukan untuk 

menghindari terjadinya gangguan listrik. Untuk penggantian kabel diperlukan 

beberapa peralatan diantaranya : Tang kombinasi, Kunci pas 13/14, Testpen, Tali 

Panjat Panjang dan tali lainnya, Pemotong kabel, Penarik kabel, Tangga fiber, 

Safety body harnes, APD (Alat Perlindungan Diri). 
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9. Mengganti MCB pada kWh meter. 

Penggantian MCB pada kWh meter ini dilakukan apabila MCB sudah 

tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya, misalkan tuas pada MCB sudah 

loose, atau MCB sudah terbakar dan lain sebagainya yang mengindikasikan 

bahwa MCB tersebut sudah tidak layak digunakan lagi. Langkah yang harus 

dilakukan untuk pergantian MCB ini setelah sudah dipastikan bahwa gangguan 

yang terjadi diakibatkan oleh MCB, maka kita dapat langsung membuka cover 

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

meter yang digunakan oleh pelanggan adalah kWh meter prabayar, maka saat 

cover dibuka kWh meter akan memberikan keterangan “Periksa”, lalu petugas 

harus mengajukan permohonan clear tampere baru. Setelah selesai pemasangan 

MCB yang baru dan cover MCB telah ditutup kembali selanjutnya petugas 

memasukan kode clear tampere baru yang telah didapatkan sebelumnya . Adapun 

peralatan yang digunakan dalam pergantian MCB ini adalah : Tang kombinasi, 

Testpen, Obeng plus (+) minus (-), APD (Alat Perlindungan Diri). 

10. Pengukuran JTM. 

Pengukuran beban JTM dilakukan untuk mengetahu besarnya tegangan 

dan arus yang melalui pada suatu lintasan jaringan tersebut.Dengan diketahuinya 

besarnya arus dan tegangan yang dimiliki pada suatu jaringan itu dapat digunakan 

sebagai landasan untuk menentukan kapasitas fuse link yang akan digunakan. 

Pengukuran ini dilakukan saat beban puncak pemakaian terjadi yaitu sekitar jam 

18.00 – 21.00 WIB. Adapun alat yang digunakan untuk pengukuran JTM adalah : 

Amp stick, Volt Telescopic 20 KV (Stick 20 KV), Tang kombinasi, Sarung tangan, 

Stick. 

11. Pemangkasan. 

Pemangkasan atau pembersihan lintasan suatu jaringan tegangan 

menengan (JTM) atau jaringan tegangan rendah (JTR) dari salah satu 

kemungkinan yang akan mengakibatkan gangguan. Pemangkasan ini dilakukan 

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

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

bergotong royong melakukan pemangkasan di setiap lintasan jaringan tegangan 
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menengan (JTM) atau jaringan tegangan rendah (JTR) yang telah ditentukan. 

Adapun alat-alat yang biasanya digunakan untuk kegiatan ini adalah : Telescopic 

20 KV (Stick 20 KV), Stick pemangkas (stick gergaji dan stick sabit), Parang, 

Tangga fiber, Tali, Gergaji mesin, Gergaji, Safety body harness, APD (Alat 

Perlindungan Diri). 

12. Mengerjakan target tim yanggu (pelayanan gangguan). 

Selama menjalankan kerja praktek di PT. Adra Gemilang penulis pernah 

membantu pembimbing lapangan untuk mengerjakan target dari yanggu 

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

yang dilakukan oleh setiap yanggu dengan tujuan untuk menunjang atau 

meningkatkan kinerja listrik di wilayah Pulau Bengkalis. Adapun untuk 

melakukan kegiatan ini peralatan yang harus digunakan adalah : Tang amper 

(Pengukuran arus dan tegangan), Pena, Form pengisian data trafo, APD (Alat 

Perlindungan Diri). 

 

2.3 Target yang Diharapkan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis harap dapat di dapatkan sebagai pengalaman dan juga dapat di aplikasikan 

saat berkerja  : 

1. Dapat membantu menjalin kerja sama Politeknik Negeri Bengkalis dengan 

pihak industri yang telah memperecloserayai dan memfasilitasi kami untuk 

belajar 

2. Mengajarkan kepada penulis untuk dapat beradaptasi didalam ruang ligkup 

kerja industri yang kemungkinan besar akan penulis jalani pada suatu saat 

nanti sehingga dapat memudahkan nanti jika penulis terjun langsung ke 

dalam dunia industri.  

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

4. Dapat membantu dalam hal memberikan penjelasan ataupun ikut langsung 

membantu masyarakat berkaitan dengan permasalahan kelistrikan yang sering 

terjadi.  
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2.4 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang Digunakan 

Perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

kerja praktek (KP) di PT. Adra Gemilang yaitu yang tertera di tabel 2.10 yaitu: 

 

Tabel 2. 10 Perangkat Lunak dan Keras 

Perangkat lunak Perangkat keras 

- Aplikasi Microsoft Office (Ms.excel 

dan Ms.word) 

- Aplikasi Pengaduan dan Keluhan   

Terpadu (APKT) 

- Mobile APKT 

- Tang kombinasi 

- Kunci pas 13/14 

- Testpen 

- Tang ampere 

- Tangga fiber 

- Alat safety (sepatu, helm, dan rompi) 

- Telescopic 20 KV (Stick 20 KV) 

- Sarung tangan 

- Obeng plus (+) minus (-) 

- Tali Panjat Panjang dan tali lainnya 

- Pemotong kabel (cable cutter) 

- Rachet puller 

- Amp stick 

- Volt stick 

- Stick pemangkas (stick gergaji 

dan stick sabit) 

- Parang 

- Tangga fiber 

- Gergaji mesin 

- Earth tester 

( Sumber: PT. Adra Gemilang, 2021) 

 

Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek penulis lebih banyak 

menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan perangkat lunak, namun 

beberapa waktu penulis juga menggunakan perangkat lunak tersebut untuk  
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melaksanakan beberapa tugas tertentu dalam melaksanakan kerja praktek. 

2.4.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan saat kerja praktek di PLN. Rayon 

Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan adalah 

Ms.Excel yang digunakan sebagai media untuk menginput data dari 

monitoring beban yang dilakukan dan ditunjang dengan aplikasi Microsoft 

Office lainnya yaitu Ms.Word. Aplikasi Ms.Word juga digunakan oleh penulis 

untuk membuat laporan KP. 

 

 
 

Gambar 2. 46 Excel Untuk Monitoring Beban Feeder 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) digunakan untuk 

menerima pengaduan gangguan yang terjadi pada pelanggan secara online.  

 

 
 

Gambar 2. 47 Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Mobile APKT adalah sarana untuk penugasan laporan yang diteruskan dari APKT. 

 

 
 

Gambar 2. 48 Mobile APKT 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

2.4.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan saat kerja praktek di PLN. Rayon 

Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut: 

1. Tang kombinasi 

Tang kombinasi merupakan salah satu alat perkakas yang sering sekali 

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

digunakan dalam bidang teknik listrik karena kegunaanya yang multifungsi maka 

tang ini dinamakan tang kombinasi.  

 

 
 

Gambar 2. 49 Tang Kombinasi 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2. Kunci pas 13/14 

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

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

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

dibuat dengan berbagai bentuk untuk tujuan pemakaian pada berbagai kondisi, 

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

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

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

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

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

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

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

membuka dan mengunci piercing yang mana menggunakan kunci pas berukuran 

13/14 mm. 

 

 
 

Gambar 2. 50 Kunci Pas 13/14 

 ( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Testpen 

Testpen merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan oleh para 

teknisi listrik dalam melakukan pekerjaannya. Bentuknya yang relatif kecil dan 

mirip seperti sebuah Pena membuatnya sangat mudah untuk dibawa kemana-

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

Obeng untuk melonggarkan atau mengetatkan sekrup (screw). Jadi Test Pen pada 

dasarnya adalah suatu alat yang digunakan untuk 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. 
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Gambar 2. 51 Testpen 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

4. Clamp meter 

Clamp meter merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama 

dengan multimeter yang dapat dipakai untuk mengukur arus, tegangan dan 

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

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

mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur namun hanya perlu ditempatkan 

pada sekeliling kabel listrik yang diukur pada rahang 

penjepit atau clamp. 

 

 
 

Gambar 2. 52 Clamp Meter 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Tangga fiber  

Tangga fiber adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu kita 

menaiki atau mencapai posisi yang tinggi yang mana tidak dapat kita jangkau jika 

hanya menggunakan tinggi badan pada umumnya. Pada pengerjaan kelistrikan 

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

bagian tinggi lainnya dalam pengerjaan kelistrikan. 
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Gambar 2. 53 Tangga Fiber 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

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

Alat safety adalah alat yang digunakan untuk menjaga keseleamatan 

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

sepatu dan rompi.s 

 

 
 

Gambar 2. 54 APD (Alat Perlindungan Diri) 

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

 

7. Telescopic 20 KV 

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

membantu pengerjaan pemasangan atau lainnya yang tidak mengharuskan kita 

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

memasang atau membuka FCO, membersihkan sisa benang ata layangan yang 

menempel di JTM. Alat ini memiliki panjang sekitar 10,5 meter. 
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Gambar 2. 55 Telescopic 20 KV 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

8. Sarung tangan 20 kV 

Sarung tangan dalam pengerjaan listrik bertujuan agar tangan kita tidak 

langsung bersentuhan dengan bagian yang dialiri listrik. Untuk pengerjaan pada 

wilayah kerja JTM (Jaringan Tegangan Menengah) diperlukan sarung tangan 

khusus yang tahan pada tegangan 20 kV. 

 

 
 

Gambar 2. 56 Sarung Tangan 20 kV 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

9. Obeng plus (+) minus (-) 

Obeng merupakan alat yang sering digunakan untuk bongkar pasang 

perkakas elektronik atau mesin. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau 

mengencangkan baut dan sekrup. Obeng memiliki bagian-bagian berupa 
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gagang obeng dan mata obeng. Gagang obeng biasanya terbuat dari bahan- bahan 

yang lunak, seperti karet, plastik dan kayu. Hal itu berfungsi agar nyaman di 

tangan ketika digunakan. Sedangkan mata obeng inilah bagian yang memiliki 

fungsi utama, yaitu untuk melepas atau memasang sekrup dan baut. Berdasarkan 

bentuk matanya, obeng memiliki bermacam-macam jenis seperti obeng plus dan 

obeng minus. 

 

 
 

Gambar 2. 57 Obeng Plus (+) Minus (-) 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

10. Tali panjat panjang dan tali lainnya. 

Tali panjat adalah tali yang digunakan sebagai pengganti tangga fiber 

untuk menaiki tiang listrik. Tali ini dirancang khusu dan kuat terhadap beban 

berat badan manusia normal. Selain itu fungsi dari tali ini adalah sebagai pengikat 

kabel yang lalu tari ini akan digunakan untuk menarik menggunakan alat 

penarik kabel. 

 

 
 

Gambar 2. 58 Tali Panjat Panjang dan Tali Lainnya 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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11. Pemotong kabel (cable cutter) 

Pemotong kabel yang digunakan adalah sama seperti pemotong besi pada 

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

ukuran penampang pada umumnya. 

 

 
 

Gambar 2. 59 Pemotong Kabel (Cable Cutter) 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

12. Ratchet puller 

Penarik kabel adalah alat yang digunakan untuk menarik kabel agar 

didapatkan posisi kabel yang kencang dan lebih tegang atau tidak kendur. 

 

 
 

Gambar 2. 60 Rachet Puller 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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13. Amp stick 

Amp stick adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya arus 

pada suatu jaringan tegangan menengah. Amp stick ini di desain dapat mengukur 

besarnya arus yang melewati jaringan tersebut cukup dengan menempelkan alat 

ukur ini pada suatu penghantar sehingga memudahkan kita dalam pengerjaan 

pengukuran arus. Saat menggunakan alat ukur ini dibantu dengan menggunakan 

Telescopic 20 KV (Stick 20 KV), agar alat ini dapat menyentuh penghantar JTM. 

 

 
 

Gambar 2. 61 Amp stick 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

14. Volt stick 

Volt stick adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya 

tegangan pada suatu jaringan tegangan menengah. Volt stick ini di desain dapat 

mengukur tegangan dengan klasifikasi tegangan kelas menengah sekitar 20 

KV. Sama seperti Amp stick saat menggunakan alat ukur ini dibantu dengan 

menggunakan Telescopic 20 KV (Stick 20 KV), agar alat ini dapat menyentuh 

penghantar JTM. 
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Gambar 2. 62 Volt stick 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

15. Stick pemangkas (stick gergaji dan stick sabit) 

Stick pemangkas adalah alat yang digunakan untuk memotong bagian pada 

tanaman yang menyentuh jaringan tegangan menengah. Alat ini memiliki bagian 

pemotong pada bagian ujungnya,yaitu gergaji dan sabit. Sedangkan pada bagian 

lainnya itu sama seperti stick yang dapat diatur sesuai jangkaun bagian yang 

ingin dipotong. 

 

 
 

Gambar 2. 63 Stick Pemangkas  

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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16. Parang 

Parang adalah alat yang digunakan untuk memotong bagian dari tanaman 

atau lainnya yang masih dalam jangkauan penggunanya.pekerja melakuakan 

pekerjaan di atas ketinggian dari tanah untuk petugas PLN saat mengatasi 

gangguan diatas tiang listrik. 

 

 
 

Gambar 2. 64 Parang 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

17. Gergaji mesin 

Gergaji mesin adalah alat yang digunakan untuk memotong bagian dari 

tanaman atau lainnya yang memiliki media yang lebih sulit atau memakan waktu 

lebih lama jika dipotong hanya menggunakan alat pemotong biasa. 

 

 
 

Gambar 2. 65 Gergaji Mesin 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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18. Safety body harness 

Safety body harness adalah sabuk pengaman pekerja yang digunakan saat 

pekerja melakuakan pekerjaan di atas ketinggian dari tanah untuk petugas PLN 

saat mengatasi gangguan diatas tiang listrik. 

 

 
 

Gambar 2. 66 Safety Body Harness 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

19. Tang press 

Tang press atau yang dikenal dengan crmiping tool adalah alat yang di 

desain 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 dengan kabel. Proses ini dinamakan crimping, yang 

artinya penggabungan antara kabel dan kabel LUG dengan sangat rapat 

sehinggan tidak akan terbuka. 

 

 
 

Gambar 2. 67 Tang Press 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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20. Earth Tester 

Earth tester adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding, 

besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan 

pentanahan  dalam sistem pengaman dalam instalasi listrik. Untuk mengetahui 

besar tahanan tanah pada suatu area digunakan alat ukur dengan monitor digital. 

Hasil pengukuran secara digital dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam 

pembacaan hasil pengukurannya.  

 

 
 

Gambar 2. 68 Earth tester 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.5 Data-Data yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran dalam 

menyelesaikan kegiatan dalam kerja praktek adalah : 

1. Data jaringan tegangan rendah. 

2. Data konstruksi tiang. 

3. Data trafo distribusi unit layanan pelanggan Bengkalis. 

4. Data sambungan pelanggan. 

5. Data tentang jenis gangguan. 

6. Data tentang pelayanan gangguan. 

7. Data monitoring beban. 
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2.6 Dokumen-Dokumen File-File yang Dihasilkan 

Dokumen-dokumen yang dihasilkan setelah melaksanakan kegiatan dalam 

kerja praktek adalah : 

1. Data hasil pengukuran arus dan tegangan. 

2. Data hasil inspeksi. 

3. Data beban setiap penyulang di Pulau Bengkalis. 

 

2.7 Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan  

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut : 

1. Dalam mencari penyebab masalah dalam setiap gangguan yang terjadi. 

2. Adanya beberapa peralatan yang belum pernah ditemui dan diketahui fungsi 

dari alat tersebut sebelumnya. 

3. Minimnya buku referensi. 

 

2.8 Hal-Hal yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu, diantaranya : 

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

penyusunan laporan ini. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang dibuat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 
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BAB III 

SOP PENANGANAN TIANG JTM PATAH 

F 

 

 

 

3.1 Jaringan Distribusi 

Jaringan distribusi terdiri atas dua bagian, yang pertama adalah jaringan 

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

induk subtransmisi ke gardu distribusi, jaringan distribusi primer menggunakan 

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

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

konsumen, dimana sebelumnya tegangan tersebut ditransformasikan oleh 

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

pula dengan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder terletak 

antara transformator distribusi dan sambungan pelayanan (beban) menggunakan 

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

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

listrik bagi para konsumen. 

 

 
 

Gambar 3. 1 Jaringan  Distribusi 

(Sumber: Lukman,L) 
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3.2 Pengertian SUTM 

SUTM atau Saluran Udara Tegangan Menegah merupakan konstruksi 

termurah yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. 

Konstruksi ini paling banyak digunakan di Indonesia untuk konsumen jaringan 

tegangan menengah, SUTM juga disebut jaringan kawat yang tidak berisolasi dan 

berisolasi. Ciri paling utama pada jaringa ini yaitu penggunaan penghantar yang 

telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang besi atau beton. Bagian – 

bagian utama dari jaringan ini adalah tiang beton atau besi, cross arm serta 

konduktor. Biasanya konduktor yang digunakan yaitu aluminium atau AAAC 

yang berukuran diameter 240 mm2 

 

3.3 Klasifikasi Tiang Penyangga Jaringan Distribusi 

3.3.1 Berdasarkan Bahannya 

Jenis tiang jaringan distribusi yang digunakan untuk jaringan distribusi 

tenaga listrik ada beberapa macam, yaitu : 

1. Tiang Kayu (Wood Pole) 

Tiang kayu banyak digunakan sebagai penyangga jaringan karena 

konstruksinya yang sederhana dan biaya investasi lebih murah bila 

dibandingkan dengan tiang jenis yang lain. 

Selain itu tiang kayu merupakan penyekat (isolator) yang paling baik 

sebagai penompang saluran udara terhadap gangguan hubung singkat. 

Jenis kayu yang digunakan sebagai tiang listrik diambil dari jenis 

tertentu. Untuk Indonesia yang memiliki berjuta-juta hektar hutan kayu dari 

berbagai jenis, yaitu kayu untuk jaringan distribusi dari jenis kayu : ulin 

(Eusidiraxylon Zwageri), kayu jati (Tectona Grandis), kayu rasamala 

(Altanghia Exelsa Novanla). 

Sedangkan di Amerika Serikat jenis tiang kayu yang digunakan dari jenis 

kayu den (douglas fir), kayu cemara (yellow pine), dan kayu aras (western 

red cendar), kayu Ulin (Eusidiraxylon Zwageri), kayu Jati (Tectona Grandis), 

kayu Rasamala (Altanghia Exelsa Novanla), kayu Den (Douglas Fir), kayu 

Cemara (Yellow Pine), dan kayu Aras (Western Red Cender). 
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Kebaikan Tiang Kayu ini adalah mempunyai konstruksi yang sederhana, 

biaya investasi lebih murah, merupakan bahan penyekat (isolasi) yang baik 

buat penompang jaringan, dapat dibentuk menurut konstruksi, biaya 

perawatan rendah dan bebas dari gangguan petir 

Kelemahan Tiang Kayu ini adalah tergantung pada persediaan kayu yang 

ada, perlu pengawetan terlebih dahulu, umur lebih pendek : 10 - 12 tahun bila 

tak diawetkan dan 20 - 30 tahun bila diawetkan, tidak dapat menyangga beban 

secara aman, dan apalagi bila terjadi satu atau dua kawat terputus. 

              

 
Gambar 3. 2 Tiang Kayu Bentuk Segiempat 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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Gambar 3. 3 Tiang Kayu Bentuk Bulat 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
 

2. Tiang Baja (Steel Pole) 

Tiang baja yang digunakan berupa pipa-pipa baja bulat yang disambung 

dengan diameter yang berbeda dari pangkal hingga ujungnya. Pada 

umumnya ukuran penampang bagian pangkal lebih besar dari ukuran 

penampang bagian atasnya (ujung). 

Melihat konstruksinya yang lebih kokoh, lurus dan bentuknya lebih 

indah dibandingkan dengan tiang kayu, tiang baja ini banyak dipakai. 

Walaupun ongkos pengangutan dan pemeliharaan tiang baja ini lebih mahal , 

tetapi bila dibanding-kan dengan tiang kayu maka tiang baja ini lebih banyak 

dipilih untuk penyangga kawat penghantar jaringan distribusi, terutama untuk 
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jaringan distribusi tegangan tinggi. Hal ini disebabkan beban penompang pada 

jaringan distribusi tegangan tinggi lebih besar bila dibandingkan beban 

penompang pada jaringan distribusi tegangan rendah. 

Tiang baja bulat sangat banyak digunakan untuk penopang jaringan 

listrik SUTM dan SUTR. Disamping penggunaan jenis lainnya seperti: tiang 

kayu, tiang beton bertulang, tiang beton bertulang dan tiang konstruksi baja. 

Tiang baja bulat ukuran 12 m dan 14 m digunakan untuk keper1uan-

keperluan khusus. Seperti untuk tiang penopang jaringan 20 kV yang melintasi 

jaringan 6 kV yang berada di bawah 20 kV tersebut. 

Tiang baja bulat ukuran 11 m sering dipakai untuk penopang jaringan 

SUTM. Tiang baja bulat ukuran 9 m digunakan untuk penopang jaringan 

SUTR. 

baja bulat ukuran 8 m digunakan untuk tiang penyangga kawat pada 

penguat tiang jenis (schoer kontra mast).baja bulat ukuran 3 m dipakai pada 

penyambungan tiang 9 m ada untuk jaringan SUTR, dimana akan dipasangkan 

jaringan di atas jaringan SUTR tersebut. 

 

       
 

Gambar 3. 4 Ukuran Tiang Baja Sambungan 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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 Gambar 3. 5 Ukuran Tiang Baja Jenis Mannasmann 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3. Tiang Beton 

1. Tiang Beton Bertulang 

Tiang jenis ini lebih mahal dari pada tiang kayu tetapi lebih murah dari 

pada tiang baja bulat. Tiang ini banyak digunakan untuk mendistribusikan 

tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah terpencil atau di tempat-tempat 

yang sulit dicapai. Karena tiang beton bertulang dapat dibuat di tempat tiang 

tersebut akan didirikan. Tiang beton bertulang juga dipilih jika dikehendaki 

adanya sisi dekoratif. Untuk penbuatan beton bertulang digunakan campuran 

beton 1 : 1,5 : 3 dengan kerikil yang seragam berukuran diameter 15 mm. 

Tiang beton bertulang memiliki umur yang sangat panjang dengan 

perawatan yang sederhana, tetapi tiang ini berukuran besar dan cukup berat. 

Kelemahannya tiang ini cendrung hancur jika ditabrak kendaraan. 
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2. Tiang Beton Pratekan 

Jenis tiang ini lebih mahal dari tiang beton bertulang. Pemasangannya 

lebih sulit dibandingkan dengan tiang kayu karena sangat berat. Tiang beton 

bertulang memiliki umur yang sangat panjang dengan perawatan yang sangat 

sederhana. Tiang jenis ini tidak perlu di cat untuk pengawetannya, karena tidak 

akan berkarat. Kelemahan jenis tiang ini cendrung hancur jika terlanggar oleh 

kendaraan. 

           
 

Gambar 3. 6 Penampang Tiang Beton Pratekan 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.3.2 Berdasarkan Sifatnya 

Menurut sifatnya tiang listrik dapat digolongkan menjadi tiga macam, 

yaitu tiang kaku (rigid), tiang lentur (flexible), dan tiang setengah lentur (semi 

flexible). 

Tiang kaku direncanakan untuk menahan beban penompang yang 

diperkirakan besar (berat), sedangkan tiang lentur dan setengah lentur 

direncanakan untuk menahan beban penompang tidak terlalu berat atau lebih 

ringan. 

Untuk tiang kayu yang memiliki sifat lentur biasanya tidak digunakan 

untuk saluran feeder utama (jaringan distribusi primer) yang  memiliki beban 

penompang lebih besar, tetapi banyak digunakan untuk jaringan distribusi 

tegangan rendah. 
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Untuk tiang yang memiiki sifat setengah lentur banyak digunakan untuk 

jaringan distribusi sekunder atau untuk tiang service (pelayanan) pada 

konsumen. 

Tiang yang mempunyai sifat lentur dan setengah lentur ini banyak sekali 

kerugiannya dan diperlukan perencanaan yang lebih teliti sebelum digunakan. 

Khususnya dalam merencanakan ketegangan (stress) kawat yang 

menompang di antara jarak tiang (span). Kalau tidak akan terjadi kelenturan 

ke arah tegangan (stress) kawat yang terkencang. 

Hal ini bisa terjadi pula apabila salah satu atau dua kawat yang 

menompang pada tiang di antara span tersebut putus. Dan kelenturan tiang 

akan mengarah ke span yang kawatnya tidak putus. 

Kesulitan lain apabila mengukur ketegangan kawatnya (sag) bila tidak 

sesuai dengan beban yang menompang pada tiang akan mengakibatkan 

kejadian yang sama. Atau bila pondasi tiang tidak kokoh akan mengakibatkan 

tiang menjadi miring atau amblas ke dalam tanah. 

Dikarnakan itu evaluasi di perlukan untuk memasang tiang kayu agar benar-

benar dapat digunakan sebagai penopang kabel penghantar SUTM ataupun 

SUTET yang di gunakan untuk jangka panjang. 

 

3.3.3 Berdasarkan Konstruksinya 

Melihat bentuk konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik saluran  

udara, maka dikenal 2 macam konstruksi, yaitu : 

  

1. Tiang horizontal 

Keuntungannya: 

1. Tekanan angin yang terjadi, terfokus pada wilayah cross-arm (travers) 

2. Dapat digunakan untuk saluran ganda tiga fasa 

Kerugiannya: 

1. Lebih banyak menggunakan cross-arm (travers) 

2. Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih berat. 

3. Lebih banyak menggunakan isolator 
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Gambar 3. 7 Tiang Dalam Konstruksi Horizontal 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

2. Tiang vertikal 

Keuntungannya: 

1. Sangat cocok untuk wilayah yang memiliki bangunan tinggi 

2. Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih sedikit 

3. Isolator jenis pasak (pin insulator) jarang digunakan 

4. Tanpa menggunakan cross-arm (travers) 

Kerugiannya: 

1. Tekanan angin merata di bagian tiang 

2. Terbatas hanya untuk saluran tunggal tiga fasa 

 

 
Gambar 3. 8 Tiang Dalam Konstruksi Vertikal 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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3.3.4 Berdasarkan Fungsinya 

1. Tiang Singgung (tangent pole) 

Tiang singgung ini digunakan untuk saluran yang lurus, dan diterapkan 

untuk sudut line tidak kurang dari 5 derajat. Fungsi tiang singgung ini untuk 

menyangga kawat penghantar dan isolator yang memiliki beban penompang 

yang lebih ringan. Sehingga tidak ada gaya yang ditimbulkan oleh tarikan 

kawat pada sudut kurang dari 5 derajat. Isolator yang dipakai untuk tiang 

singgung ini biasanya dari jenis pasak (pin type insulator) dan isolator jenispos 

saluran (line post insulator).  

 

 
 

Gambar 3. 9 Simbol Untuk Tiang Singgung (Tangent Pole ) 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

2. Tiang Ujung (deadend pole) 

Pada ujung-ujung jaringan tenaga listrik dipasang tiang-tiang penarik 

yang berfungsi merentangkan kawat penghantar. Jika kekuatan tarik pada 

tiang ujung ini lebih besar maka digunakan dua buah atau kadang-kadang tiga 

buah kawat tarikan (guy wire). Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi 

kekuatan tarik kawat penghantar. Jenis isolator yang dipasang pada tiang ujung 

ini sesuai dengan kekuatan tarik yang lebih besar, dipakai isolator jenis 

gantung (suspension type insulator). 

 

 
 

Gambar 3. 10 Simbol Untuk Tiang Ujung (Dead End Pole) 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3. Tiang Sudut (angle pole) 

Tiang sudut digunakan untuk saluran yang memiliki sudut lebih besar 

dari 5 derajat. karena sudut yang terjadi biasanya lebih besar, maka tiang 
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sudut diperkuat dengan suatu kawat tarikan (gay wire) sebagai penahan gaya 

tarikan dari kawat penghantar yang membuat sudut tersebut. Sudut yang 

diperke-nankan adalah (a) sudut kecil antara 5 derajat sampai 10 derajat, dan 

(b) sudut besar antara 10 derajat sampai 60 derajat. 

Pembagian sudut ini menetukan isolator yang dipasangkan pada tiang 

tersebut. Karena tiap-tiap isolator mempunyai kekuatan mekanis sendiri-

sendiri. Untuk sudut kecil (5 - 10 derajat), pada tiang sudut dipasang isolator 

jenis pasak (pin type insulator) yang dipasang secara ganda. Sebab bila 

dipasang tunggal tidak memungkinkan kekuatannya pada tarikan sudut 

sampai 10 derajat. Sedangkan untuk sudut besar (10 - 60 derajat) karena 

kekuatan tarik dari kawat penghantar lebih besar maka tiang sudut besar ini 

digunakan isolator jenis gantung (suspension type insulator). 

 

 

 

Gambar 3. 11 Simbol Untuk Tiang Sudut (Angle Pole) 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

4. Tiang Penegang (tension pole) 

Tiang penegang ini biasanya digunakan untuk memperkuat tegangan 

kawat (stress) pada tiang-tiang sudut yang kawat tarikannya (guy wire) 

menghadap ke jalan raya atau sungai, sehingga tidak memung-kinkan 

meletakkan kawat tarikan di tengah jalan raya atau di tengah sungai. Oleh 

sebab itu untuk tidak mengganggu lalu lintas jalan raya, maka digunakan tiang 

penegang tersebut. Karena fungsi tiang penegang ini hanya untuk memperkuat 

tegangan kawat maka tidak digunakan isolator. Tetapi bila letak tiang 

penegang ini di daerah padat beban maka tiang penegang ini dapat dialihkan 

fungsinya sebagai tiang service (pelayanan) dengan menggunakan kabel 

service yang terbungkus isolasi yang digantungkan pada kawat penegang dan 

isolator jenis pasak (pin type insulator). 
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Gambar 3. 12 Simbol Untuk Tiang Penegang (Tension Pole) 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.4 Standarisasi Konstruksi Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 

3.4.1 Konstruksi TM-1. 

Konstruksi TM-1. Konstruksi TM-1 merupakan tiang tumpu yang 

digunakan untuk rute jaringan lurus, dengan satu traves (cross-arm) dan 

menggunakan tiga buah isolator jenis pin insulator dan tidak memakai treck 

skoor (guy wire). Penggunaan kostruksi TM-1 ini hanya dapat dilakukan pada 

sudut 170°-180°. 

Konstruksi TM-1 ini termasuk tiang penyangga yang merupakan tiang 

yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai 

penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang adalah 

gaya karena beban kawat. 

 

 
 

Gambar 3. 13 Konstruksi Tiang Penyangga TM-1 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.4.2 Konstruksi TM-2. 

Konstruksi TM-2. Konstruksi TM-2 digunakan untuk tiang tikungan 

dengan sudut 150° –170°, menggunakan double traves dan double isolator, 

karena tiang sudut maka konstruksi TM-2 mempunyai treck skoor.     
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Gambar 3. 14 Konstruksi Tiang Sudut TM-2 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

Konstruksi TM-2 ini termasuk tiang sudut, yang merupakan tiang yang 

dipasang pada saluran listrik, dimana pada tiang tersebut arah penghantar 

membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. 

Konstruksi TM-2D. Konstruksi TM-2D mempunyai konstruksi sama 

dengan TM-2, bedanya TM-2D digunakan untuk saluran ganda (double 

sirkuit), dan menggunakan double treck schoor yang diletakkan dibawah 

masing-masing traves. 

 

3.4.3 Konstruksi TM-3. 

Konstruksi TM-3 terpasang pada konstruksi tiang lurus, mempunyai 

double traves. Isolator yang digunakan enam buah isolator jenis suspention 

insulator dan tiga buah isolator jenis pin insulator. Konstruksi TM-3 ini tidak 

memakai treck schoor.              

         

 
 

Gambar 3. 15 Konstruksi Tiang Penegang TM-3 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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3.4.4 Konstruksi TM-4. 

Konstruksi TM-4. Konstruksi TM-4 digunakan pada konstruksi tiang 

TM akhir. Mempunyai double traves, dengan tiga buah isolator jenis 

suspension insulator dan memakai treck schoor.  

 

 
 

Gambar 3. 16 Konstruksi Tiang Akhir TM-4 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

 

3.4.5 Konstruksi TM-5. 

Konstruksi TM-5. Terpasang pada konstruksi tiang TM lurus dengan 

belokan antara 120° – 180°, menggunakan double traves dengan enam buah 

isolator jenis suspension dan tiga buah isolator jenis pin insulator, dan 

memakai treck schoor. 

 

 
 

Gambar 3. 17 Konstruksi Tiang Penegang TM-5 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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3.4.6 Konstruksi TM-6. 

Konstruksi TM-6 ini terpasang pada konstruksi tiang TM siku (60° - 90°). 

Masing-masing double traves disilang 4. Isolator yang digunakan jenis 

suspension insulator sebanyak 6 buah dan satu isolator jenis pin insulator. 

Konstruksi ini memakai treck skoor ganda. 

Konstruksi TM-6 ini termasuk tiang sudut, yang merupakan tiang yang 

dipasang pada saluran listrik, dimana pada tiang tersebut arah penghantar 

membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. 

 

 

 

Gambar 3. 18 Konstruksi Tiang Belokan TM-6 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.4.7 Konstruksi TM-7. 

Konstruksi TM-7 digunakan pada konstruksi pencabangan jaringan 

tegangan menengah dengan sudut siku (90°). Masing-masing double traves 

disilang 4. Pada TM induk memakai isolator suspension, pada TM percabangan 

juga memakai isolator suspension dan menggunakan isolator jenis pin. 

Konstruksi ini memakai treck skoor. 

Konstruksi TM-7D terpasang pada konstruksi percabangan Jaringan 

Tegangan Menengah (JTM) sudut siku (90°). Masing-masing satu traves 

disilang 2. TM induk memakai isolator tumpu dan pada TN percabangan juga 

memakai isolator tumpu. Type isolator tumpu. Dan memakai treck skoor. 
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3.4.8 Konstruksi TM-8. 

Konstruksi TM-8 ini terpasang pada konstruksi percabangan JTM 

sudut siku (90°). Masing-masing double traves disilang 4. TM induk memakai 

isolator tumpu dan TM percabangan memakai isolator suspension. Type 

isolator yang digunakan ada dua jenis. Memakai treck skoor. TM-8 hampir 

sama dengan TM-7 hanya bedanya pada isolator TM induknya. 

 

3.4.9 Konstruksi TM-9. 

Konstruksi TM-9 terpasang pada konstruksi jaringan TM penyangga 

lurus. Satu traves. Type isolator tumpu. Tidak pakai treck skoor. TM-9 

biasanya lebih banyak digunakan pada daerah perkotaan yang banyak 

bangunan.  

 

 
 

Gambar 3. 19 Konstruksi Tiang Belokan TM-9 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

konstruksi TM-9 ini termasuk konstruksi tiang penyangga yang 

merupakan tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya 

berfungsi sebagai penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung 

oleh tiang adalah gaya karena beban kawat. 

 

3.4.10 Konstruksi TM-10. 

Konstruksi TM-10 sama dengan konstruksi TM-6. TM-10 terpasang pada 

konstruksi tiang tikungan siku (sudut 60° - 90°). Masing-masing double traves 

disilang 4. Isolator type suspension. Memakai treck skoor ganda. 
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3.4.11 Konstruksi TM-11. 

Konstruksi TM-11 terpasang pada konstruksi tiang TM akhir, Opstijg 

kabel. TM double traves. Isolator type suspension. Satu traves untuk lightnig 

arrester. Dan memakai treck skoor. 

 

 
 

Gambar 3. 20 Konstruksi Tiang Opstick kabel TM-11 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

Konstruksi TM-11 merupakan tiang akhir yang merupakan tiang yang 

dipasang pada permulaan dan akhir penerikan kawat penghantar, dimana gaya 

tarikan kawat pekerja terhadap tiang dari satu arah. 

 

3.4.12 Konstruksi TM-12. 

Konstruksi TM-12 merupakan tiang penyangga lurus. Terpasang pada 

konstruksi tiang pada hutan lindung. Mempunyai isolator jenis tumpu. Tidak 

memakai traves. 

Konstruksi TM-12 merupakan tiang penyangga, yaitu tiang yang 

dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai 

penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang adalah 

gaya karena beban kawat. 
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3.4.13 Konstruksi TM-13. 

Konstruksi TM-13. Merupakan konstruksi tiang penyangga lurus. 

Terpasang pada konstruksi tiang hutan lindung. Isolator type tumpu. Tidak 

memakai traves. 

Konstruksi TM-13 merupakan tiang penyangga, yaitu tiang yang 

dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai 

penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang adalah 

gaya karena beban kawat. 

 

3.4.14 Konstruksi TM-14. 

Konstruksi TM-14 merupakan konstruksi tiang tarik vertical (sudut 

150° - 170°). Terpasang pada konstruksi tiang hutan lindung. Type isolator 

suspension. Tidak memakai traves. 

 

3.4.15 Konstruksi TM-15. 

Konstruksi TM-15 merupakan TM yang terpasang pada konstruksi 

tiang tarik akhir dengan menggunakan Arrester. Mempunyai double traves. 

Type isolator tumpu. Memakai treck skoor. 

 

 
 

Gambar 3. 21 Konstruksi Tiang Akhir Dengan Arrester TM-15 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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3.4.16 Konstruksi TM-16. 

Konstruksi TM-16 merupakan konstruksi tiang portal dengan double 

traves. Isolator yang digunakan jenis suspension, dan jenis pin. Konstruksi 

TM-16 digunakan untuk jaringan yang melalui sungai dengan treck schoor. 

 

 
 

 
Gambar 3. 22 Konstruksi Tiang Portal (Single Arm) TM-16 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.4.17 Konstruksi TM-16A. 

Konstruksi TM-16.A hampir sama dengan konstruksi TM-16 hanya 

pada TM-16A digunakan untuk double circuit dengan 2 pasang double traves. 

 

 
 

Gambar 3. 23 Konstruksi Tiang Portal (Double Arm) TM-16A SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN(PERSERO)) 
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3.4.18 Konstruksi TM-17. 

Konstuksi TM-17 merupakan konstruksi tiang tarik vertikal dengan 

menggunakan isolator jenis suspension dan isolator jenis pin. Konstruksi TM-17 

ini digunakan untuk jaringan bersudut 120°-180° dengan treck schoor. 

 

3.4.19 Konstruksi TM-18. 

Konstruksi TM-18 ini digunakan untuk sudut 90° yang merupakan 

kontruksi tiang tarik vertikal yang menggunakan double treck schoor. Isolator 

yang dgunakan jenis suspension tanpa travers. 

 

3.4.20 Konstruksi TM-19. 

Konstruksi TM-19 merupakan tiang khusus yang dipasang LBS (Load 

Break Switch) pada bagian puncaknya. Mempunyai double traves. Isolator 

yang digunakan jenis suspension.  

 

 
 

Gambar 3. 24 Konstruksi Tiang LBS TM-19 SUTM 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 
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3.5 Pemutus rus listrik SUTM 

Pemutus arus listrik pada SUTM yang ada di Bengkalis ada 4 macam yang 

penulis ketahui, penulis mengambil contoh pada single line penyulang tegal ULP 

Bengkalis. 

 
 

Gambar 3. 25 Single Diagram Penyulang Tegal 

(Sumber: YANTEK ULP Bengkalis ) 
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Gambar 3. 26 Single Diagram Penyulang Tegal A 

(Sumber:YANTEK ULP Bengkalis ) 
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Gambar 3. 27 Single Diagram Penylang Tegal B 

(Sumber: YANTEK ULP Bengkalis) 
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Pemutus arus listrik SUTM ada bermacam-macam cara dan bentuknya, jenis 

pemutus yang saya ambil yang ada di bengkalis iyalah: 

1. FCO percabangan. 

2. LBS (Load Break Switch). 

3. Recloser. 

4. PMT (Pemutus Tenaga). 

 

3.5.1 FCO Percabangan 

Fuse cut out ataupun biasa disingkat FCO merupakan perlengkapan 

perlindungan yang bekerja apabila terjadi kendala arus lebih. Perlengkapan ini 

akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain apabila dilewati 

arus yang melewati kapasitas kerjanya. 

Cut out umumnya digunakan pada jaringan distribusi 20 kV untuk perlindungan 

trafo distribusi dari arus lebih akibat hubung pendek, Dapat juga di gunakan untuk 

melindungi jaringan distribusi agar dapat meredam jika terdapat masalah pada 

jaringan, menjadi padam sekala kecil. Dan di oprasikan secara manual.  

 

 
 

Gambar 3. 28 FCO Percabangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3.5.2 LBS (Load Break Switch) 

Switch pemutus beban (Load Break Switch, LBS) merupakan saklar atau 

pemutus arus tiga fase untuk penempatan di luar ruas pada tiang pancang, yang 

dikendalikan secara elektronis. Switch dengan penempatan di atas tiang pancang 

ini dioptimalkan melalui control jarak jauh dan skema otomatisasi. 
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Gambar 3. 29 LBS (Load Berak Switch) 

(Sumber: https://agengwlistrik.blogspot.com) 

 

3.5.3 Recloser 

Recloser adalah peralatan yang digunakan untuk memproteksi bila 

terdapat gangguan, pada sisi hilirnya akan membuka secara otomatis dan akan 

melakukan penutupan balik (re-close) sampai beberapa kali tergantung 

penyetelannya dan akhirnya akan membuka secara permanen bila gangguan masih 

belum hilang (lock out). Penormalan recloser dapat dilakukan baik secara manual 

maupun dengan sistem remote. Recloser juga berfungsi sebagai pembatas daerah 

yang padam akibat gangguan permanen atau dapat melokalisir daerah yang 

terganggu. 

 

 
 

Gambar 3. 30 Recloser 

(Sumber: https://harpreventif.blogspot.com) 

https://agengwlistrik.blogspot.com/


 

 

82  

3.5.4 Pemutus Tenaga (PMT) 

Pemutus tenaga (PMT) adalah adalah alat pemutus tenaga listrik yang 

berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan listrik (switching 

equipment) baik dalam kondisi normal (sesuai rencana dengan tujuan 

pemeliharaan), abnormal (gangguan), atau manuver system, sehingga dapat 

memonitor kontinuitas system tenaga listrik dan keandalan pekerjaan 

pemeliharaan. 

Konstruksi PMT sistem 20 kV pada Gardu Induk biasanya dibuat agar PMT dan 

mekanisme penggeraknya dapat ditarik keluar / drawable (agar dapat ditest posisi 

apabila ada pemadaman karena pekerjaan pemeliharaan maupun gangguan). Di 

wilayah kerja PT. PLN (Persero) YANTEK PT.Adra Gemilang sendiri terdapat 6 

feeder beserta 5 PMT feeder yang aktif. 

 

 
 

Gambar 3. 31 Feeder GH ULP Bengkalis  

(Sumber: Dokumentasi, 2021 ) 

 

3.6 Penyebab Terjadinya Tiang SUTM Patah 

Penyebab patahnya tiang SUTM memiliki beberapa faktor penyebab di 

antaranya terdapat 3 : 

1. Faktor bencana alam. 

2. Faktor usia. 

3. Faktor pihak ke-3. 
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3.6.1 Faktor Bencana Alam 

Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, bencana alam  

yang dapat membuat tiang SUTM patah ialah: 

1. Gempa. 

2. Hujan badai. 

3. Pohon tumbang. 

 

3.6.2 Faktor Usia 

Faktor usia juga dapat membuat tiang SUTM patah, dikarnakan kostruksi 

pada tiang akan semakin rapuh dimakan waktu, dikarena itu tiang SUTM akan di 

ganti dengan yang baru jika sudah mencapai batas layak pemakaian agar  

mengurangi resiko kecelakaan ( maksimal 20 tahun ) . 

 

3.6.3 Pihak Ke-3 

Faktor pihak ke-3 di sini ialah manusia , karna kelalayan manusia dalam 

mengendarai terutama mobil, dapat membahayan oranga-orang di jalan dan juga 

dapat merusak properti seperti dapat mematahkan tiang SUTM . 

 

3.7 SOP Penangan Tiang SUTM Patah 

SOP penangan tiang SUTM patah merupakan pelayanan gangguan darurat, 

dikarenakan dapat membahayakan masyarakat dan properti di sekitarnya, 

dikarenakan itulah tanggapan cepat dari layanan teknik PT. PLN (Persero) harus 

cepat dan sigap menanggapi maslah ini. 

 

3.7.1 Tahap-Tahap Penanganan Tiang SUTM (TM-1) Patah 

Saya mengambil contoh dari gangguan di Jln. Klapapati Laut, penanganan 

pada tiang SUTM yang condong dan patah:  

1. Mengamankan daerah tiang yang condong dan patah.  

2. Menonaktifkan percabangan FCO SUTM dan memasang grounding dengan 

cara  menshort ketiga kabel SUTM pada Jln. Klapapati laut untuk 

keselamatan pekerja. 
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3. Memasang treak score menggunakan Rachet puller untuk menegakkan dan 

meluruskan tiang kembali. 

4. Perencanaan pergantian tiang baru pengganti tiang patah. 

 

 
Gambar 3. 32 Bagian Patah Tiang SUTM 

(Sumber: Dokumentasi , 2021) 

 

Peralatan K3  yang di gunakan : 

1. Body harness. 

2. Safety Helmet. 

3. Baju Kerja. 

4. Sarung tangan berisolasi 20Kv. 

5. Sepatu Berisolasi 20Kv. 

6. Sarung Tangan Kerja. 

7. Safety shoes. 

8. Rambu peringatan / tali pembatas. 
 

Peralatan kerja  yang di gunakan : 

1. Rachet puller. 

2. Tangga fiber. 

3. Pemotong kabel (cable cutter). 

4. Safety belt. 

5. Tali panjang. 
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Material kerja  yang di gunakan : 

1. Kabel TM(BC : Bare Conductor). 

2. Traves + 2M. 

3. Clam wire. 

 

3.7.2 Tahap-Tahap Pemasangan Tiang SUTM (TM-1) Pengganti 

Setelah selesai mengamankan tiang SUTM yang patah agar tidak 

membahayan di sekitarnya, hal selanjutnya di lakukan adalah mengganti tiang 

yang patah dengan tiang yang baru, tergantung jenis konstruksi SUTM yang di 

gunakan pengerjaan dapat berbeda. 

Saya mengambil contoh dari pemasangan pengganti tiang patah di daerah pedekik 

di Jln.Kha Rasyid dimana tiang jenis besi yang patah karena dimakan usia dan 

juga terkena badai hujan. 

 

 
 

Gambar 3. 33 Pergantian Tiang SUTM 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3.3.2.1 Prosedur Kerja 

1. Dasar pelaksanaan pekerjaan adalah PK dari atasan yang berwenang 

(Pemberi Pekerjaan) yang dibuat oleh Area dengan menunjuk pengawas 

lapangan Area dan Rayon serta pengawas K3 dari Area/Rayon. 

2. Pengawas memastikan  sebelum dilaksanakan perkerjaan, siapkan peralatan 

kerja, peralatan K2&K3 dan material yang dibutuhkan. 

3. Pengawas Lapangan berkoordinasi dengan Area untuk membuat jadwal 

pemadaman 2 hari sebelum melaksanakan pekerjaan agar Area bisa 

berkoordinasi dengan APD ( Area Pengatur Distribusi ) untuk membuat 

jadwal pemadaman. 

4. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan 

Pengawas Pekerjaan berkoordinasi dengan P2D ( Piket Pengatur Distribusi ) 

Area dan P2D Area bisa berkoordinasi dengan APD ( Area Pengatur 

Distribusi ) untuk Pemadaman. 

5. Setelah selesai pekerjaannya, Pengawas memastikan kondisi lapangan dalam 

kondisi aman sebelum dilakukan penormalan sistem. 

6. Pengawas Pekerjaan berkoordinasi dengan P2D ( Piket Pengatur Distribusi ) 

Area dan P2D Area berkoordinasi dengan APD untuk penormalan. 

7. Pengawas memastikan sumber tegangan listrik sampai kearah pelanggan. 

8. Setelah pekerjaan selesai Pengawas memastikan peralatan yang digunakan 

dikembalikan dalam kondisi semula dan lokasi pekerjaan dalam keadaan rapi 

kembali. 

9. Pengawas membuat Laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi hasil pekerjaan 

kepada atasan yang menugaskan. 

 

3.3.2.2 Langkah Kerja 

Pengawas Pekerjaan : 

1. Mengecek SPK. 

2. Mengecek Surat Tugas. 

3. Berkoordinasi dengan Area untuk Membuat Jadwal Pemadaman 2 hari 

sebelum pelaksanaan pekerjaan apabila membutuhkan pemadaman. 
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4. Mengambil material ke Gudang PLN sesuai TUG (bila pekerjaan 

menggunakan rekanan mengambil material bersama rekanan ke Gudang 

PLN). 

5. Untuk pekerjaan yang membutuhkan pemadaman (pembebasan tegangan) 

pengawas berkoordinasi dengan P2D Area dan Rayon. 

6. Bila pembebasan tegangan sudah dilaksanakan maka dilakukan grounding. 

 

3.3.2.3 Proses pendirian tiang 

Tabel 3. 1 Proses Pendirian Tiang SUTM 

NO Gambar Uraian 

1 

 

Gunakan truck/trailer sesuai beban tiang yang akan 

di pindahkan ke lokasi pendirian tiang 

bersangkutan. 

2 

 

Dilarang menurunkan tiang dengan cara 

mendorong sehingga beresiko kerusakan pada 

struktur tiang bersangkutan. 

3 

 

Upayakan memberi bantalan pada tiang. 

4 

 

Sebelum tiang di dirikan, periksa ulang kedalam 

lubang tiang minimal 1/6 panjang tiang serta 

persiapan pondasi di perlukan. 

5 

 

Upayakan pendirian tiang langsung dengan 

menggunakan lifter tiang beton. 

Bila menggunakan tenaga manusia, perhatikan 

persiapan penopang pengaman dan tenaga minimal 

(3 orang) yang di perlukan. 

Dilarang mendirikan tiang dengan menggunakan 

tripot 



 

 

88  

6 

 

Setelah tiang berdiri, segera di perkuat/pasang 

pondasi sesuai ketentuan konstruksi. 

Perhatikan bila tiang tersebut merupakan tiang 

sudut. 

7 

 

Instalasi Cross arm/isolator yang sesuai dengan 

rancangan konstruksi SUTM pada tiang 

bersangkutan. 

Perhatikan kekencangan baut pengikat cross arm 

pada tiang. 

(Sumber Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.3.2.4 Pemasangan komponen tiang TM 

Peralatan K3  yang di gunakan : 

1. Body harness. 

2. Safety Helmet. 

3. Baju Kerja. 

4. Sarung tangan berisolasi 20 kV. 

5. Sepatu Berisolasi 20 kV. 

6. Sarung Tangan Kerja. 

7. Safety shoes. 

8. Rambu peringatan / tali pembatas. 

 

Peralatan kerja  yang di gunakan : 

1. Tali panjang. 

2. Tali tambang. 

3. Tool Box. 

4. Peralatan gali. 

5. Kendaraan oprasional. 
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Material kerja  yang di gunakan : 

 

 
 

Gambar 3. 34 Letak Komponen Material Yang di Gunakan TM-1 

(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 
Tabel 3. 2 Nama Material dan Jumlah Material yang Digunakan 

 
(Sumber: Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik-PT.PLN-(PERSERO)) 

 

3.3.2.5 Penyelesaian akhir (finishing)  

Setelah tahapan konstruksi pemasangan JTM selesai, maka dilanjutkan 

dengan melepas grounding TM dan melakukan komunikasi untuk  menormalkan 

kembali aliran listrik pada feeder, dilanjutkan dengan memindahkan tiang TM 

yang tumbang ke gudang PLN. 

NO NAMA MATERIAL SATUAN JUMLAH 

1 Cross ArmUNP 10x2000m Buah 1 

2 Arm Brace LNP 8x60 Buah 1 

3 Isolator Tumpu Set 3 

4 Bending Wire Buah 3 

5 Bending Wire Set 1 

6 Performed Top Tie Meter 2x3 

7 Alumunium Tape 4mm - - 

8 Isolator Ansi 52-2 - - 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

 

4.1 Kesimpulan 

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

menyusun laporan yang berjudul “SOP penanganan tiang SUTM patah” maka 

dapat disimpulankan bahwa: 

1. Dengan mengingat pentingnya kegiatan penanganan tiang SUTM patah ini 

maka kegiatan ini perlu dijalankan oleh petugas yang memiliki pemahaman 

penuh tentang menangani tiang SUTM yang patah. 

2. Dengan melaksanakan penanganan tiang SUTM patah ini maka dapat 

diperoleh penanganan tiang SUTM patah membahayan kasyarakat serta 

properti di sekitarnya dan dapat menyebabkan kebakaran. 

3. Dengan pelaksanaan penanganan tiang SUTM patah ini yang tepat disertai 

data situasi dan kondisi  yang akurat maka dapat membantu tim yang akan 

bertugas dalam melaksanakan pergantian tiang SUTM yang patah dengan 

tiang SUTM yang baru. 

4. Dengan adanya pelaksanaan penanganan tiang SUTM patah ini dapat 

memberikan keamanan  kepada konsumen karna dapat mengantisipasi 

terjadinya pemadaman jangka panjang yang diakibatkan oleh permasalahan 

patahnya tiang SUTM. 

 

4.2 Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pendistribusian listrik, PLN Bengkalis perlu 

melakukan tindakan tepat sesuai rekomendasi yang diberikan oleh tim yang 

bertugas pada kegiatan penanganan tiang SUTM patah yang telah dilakukan, 

selain itu tentunya ditambah lagi dengan pemeriksaan secara khusus oleh tim 

tertentu yang membidangi hal ini. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

Surat Keterangan Magang
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Daftar Nilai kerja Praktek
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Sertifikat Magang 
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Surat Izin  
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