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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN  

 (PT. ADRA GEMILANG) PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

 

 
1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

 

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

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

tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai pada 

saat Perusahaan Swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak dibidang gas 

memperluas usahanya dibidang listrik. 

 Dengan jatuhnya Jepang ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan 

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

listrik dan gas yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. 

 Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-

Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua 

perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang 

nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. 

 Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 kemudian 

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

pada tanggal 27 Oktober 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 di 

gabung 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 energy No.134/43.PE/1992 pada tanggal 31 Agustus 1992 di 

tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. Secara garis besar 

sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-pembagian kurun waktu tertentu 

dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu : 

a. Periode Sebelum Tahun 1943 

 Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan swasta 

Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha kelistrikan untuk umum yang dinilai 

menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik swasta milik 

Belanda seperti : 

 

1. NV ANIFM 

2. NV GRBRO 

3. NV OGRML 

 

b. Periode Tahun 1943-1945 

 Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik swasta tersebut 

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. 

c. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas di sebut 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 di rebut oleh pemerintah Colonial Belanda, 

kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 Jawatan listrik dan Gas di ubah menjadi listrik dan 

gas milik pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan listrik swasta di 

serahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Berdasarkan keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang 

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

gabungkan ke jawatan tenaga. Di ubah menjadi perusahaan Listrik Negara melalui 

surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 

September 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk. 

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

dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 tahun 1961 di 

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

mengelola semua perusahaan Listrik dan Gas, dan berada didalam satu wadah 

organisasi. 

d. Periode Tahun 1967 – 1985 

Dalam kabinet Pembangunan I, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan 

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

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No.18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada PLN 

untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di 

bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagian perusahaan. 

Mengingat kebijaksanaan Energy perlu untuk di tetapkan secara nasional, 

maka kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energy, 

dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen 

Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh direktorat jenderal 

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

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

tugas dan fungsinya yaitu : 

a. Pembinaan Program kelistrikan 

b. Pembinaan perusahaan Kelistrikan 

c. Pengembangan energi baru 

d. Terlihat bahwa tugas-tugas pemerintah yang semula di pukul oleh PLN (secara 

bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih memuaskan 

fungsinya sebagai perusahaan. 

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang mengingat tenaga listrik sangat penting 

bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum serta 
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untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara khusus,dan oleh 

karena itu usaha penyediaan tenaga listrik,pemanfaatan dan pengelolaaan nya 

perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga tenaga listrik dalam jumlah yang cukup 

merata dengan mutu pelayanan yang baik.kemudian dalam rangka peningkatan 

pembangunan yang berkesinambungan diperlukan upaya-upaya. 

 

1.2. Visi dan Misi 

 

1.2.1. Visi : 

 

 Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, Unggul 

dan Terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

 

  1.2.2. Misi : 

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

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c.Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

  

 1.3. Struktur Organisasi 

          Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 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 di susun berbentuk seperti bagan. Pembentukan 

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

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

kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas- tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga proses 

produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancar. 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan antar 

atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan tanggung jawab 

setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu organisasi yang teratur. 

Adapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut : 
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1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus. 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

     Sedangkan tujuan organisasi adalah : 

a. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

b. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dariatasan 

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

d. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

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

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu 

organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi 

itu sendiri adalah “Suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan. 



 

Posko Induk Bengkalis 

Asep Sukmana 

Yusman Efendi 

Lukmanul Hakim 

Sulfiandi Rahman 

Khairul 

Faisal Ardi Irawan 

Sabarudin 

Desril 

Hebat Tasbih Hastawa 

Wira Darmawan 

Agito Setiabudi 

Indra B 

Akhmad Iswandi Lubis 

Direktur Utama 

 

Ali Wardana 

Entri Data 

 

Maya Deliyana 

Bendahara 

 

Kalika 

Ahli K2 K3 

Ahmad Bukhari A.MD 

Koordinator Yantek 

 

       heriyadi 

Wakil Koordinator Yantek 

 

Adi Mahmud 

Posko Sub Pambang 

 
Ahmad muzakir 

Junaidi 

Suprizal 

Solehan 

Posko Sub Bantan 

Tengah 

Ahmad 
Mashuri 

Suyoto 

Posko Sub Palkun 

 
M. Ridho 

Hidayat 

Rahmat 

M. Gofur 

Posko Sub Tenggayun 

 

Marzuki 

Jonhendri 

M. Rusli 

Angga 

Posko Sub Sei 

Pakning 
Alfero 

Faizal 

Riduan 

Irsal 

 

                    STRUKTUR ORGANISASI PT. ADRA GEMILANG PELAYANAN TEKNIK ULP BENGKALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT.Adra Gemilang 
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Adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut. 

a. Direktur perusahaan PT.Adra Gemilang yang mempunyai perusahaan dan mendirikan 

perusahaan tersebut. 

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

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

c. Entri Data tugasnya menginput data-data perusahaan. 

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

pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan target yang diberikan 

perusahaan. 

e. Karyawan pelayanan teknik (Yantek) tugasnya mengatasi atau memperbaiki 

gangguan jaringan tegangan menegah, gangguan rumah pelanggan, dan target. 

 
1.4. Ruang Lingkup PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknik ULP Bengkalis 

 

 PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis adalah sebuah perusahaan 

swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (yantek) dibidang kelistrikan yang 

terletak dijalan Rumbia Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. 

 Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan dijaringan 

tengangan menegah (JTM) jaringan tengang rendah (JTR) dan rumah pelanggan dan target 

yang diberikan perusahaan, adapun target yang diberikan adalah pemangkasan pohon atau 

dahan pohon pada jaringan tegangan menegah, inspeksi jaringan tegangan menegah, 

penyeimbangan beban trafo dan PHB-TR (Pemeliharaan Hubung Bagi Tegangan Rendah). 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA 

PRAKTEK (KP) 

 
2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Selama pelaksanaan kerja praktek di PT. Adra Gemilang pelayanan teknik 

ULP Bengkalis penulis ditempatkan di kantor distribusi dijalan rumbia yang 

dimana kantor ini melayani gangguan 24 jam yang terjadi dilapangan atau 

dipelanggan dari tanggal 05 Juli s/d 31 Agustus 2021. Dengan jadwal pada tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Daftar Piket Kerja Praktek. 

 
PAGI SORE MALAM 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 

 

 

 
Catatan: Masuk berdasar kan piket kerja atau shift yang dibagi untuk masuk piket 

pagi, sore atau malam. 

 

2.1.1. Minggu Pertama Tanggal 5 – 11 juli 2021 

       Adapun kegiatan yang dilakukan pada bulan pertama KP : 

1. Senin 05 juli 2021 

 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, mahasiswa magang 

memperkenalkan diri kepada Koordinator Lapangan yaitu Bapak Heriyadi, Selanjutnya 

memperkenalkan diri kepada pembimbing Kerja Praktek serta seluruh karyawan PLN. 

Rayon bengkalis PT. Adra gemilang. Pada hari pertama ini, mahasiswa magang di 

berikan bekal tentang segala pekerjaan di PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang 

seperti yang tertera pada gambar 2.1 , Selanjutnya mahasiswa magang di perkenalkan 

Safety yang harus digunakan seperti sepatu, sarung tangan, kaca mata, Earplug, dan 

baju praktek.Mengingatkan di daerah lingkungan tempat kerja berbahaya dan ber 

tegangan tinggi. 
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Gambar 2.1. brifing dan pengenalan diri 

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

 

 

2. Selasa 6 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan perbaikan 

meteran dengan indikator periksa disebabkan oleh kabel yang digunakan untuk instalasi 

tidak memenuhi standard SNI sehingga muncul indikator periksa pada meteran dan 

selanjutnya dimasukkan Clear Tamper yang baru untuk menghilangkan indikator 

periksa tersebut. 

 

 

 

Gambar 2.2 memasukkan kode CT ke meteran. 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3. Rabu 07 Juli 2021 

 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan 

pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan menengah di temeran bengkalis 

seperti yang tertera pada gambar 2.3..tujuan dari pemangkasan ini untuk membebaskan 

JTM dari pohon pohon yang ditanami masyarakat disekitar agar memperkecil 

gangguan- gangguan yang mungkin terjadi akibat dahan pohon seperti akan terjadi trip 

atau pun gangguan lainnya. 

 

Alat-alat yang di gunakan: 

a) Stik pemangkas 

b) Gergaji 

c) Parang 

d) Tali 

e) Sengso 

 

 

 
 

Gambar 2.3 pemangkasan JTM 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021
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4. Kamis 8 Juli 2021 

           Pada hari ini penulis melakukan pengecekan beban feddeer yang setiap 

1 jam sekali harus di periksa dan harus di foto,tujuan nya untuk melihat 

kondisi beban penyaluran melalui indikator feedder,data pencatatan beban 

fedder sebagai rekapan data untuk pihak perusahaan. 

 

 
 

Gambar 2.4 pengecekan beban feeder 

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

 

5. jum’at 9 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi 

gangguan kwh periksa dirumah pelanggan indikator periksa ini 

disebabkan oleh kabel yang digunakan untuk instalasi tidak memenuhi 

standard SNI dan selanjutnya dimasukkan Clear Tamper untuk 

menghilangkan indikator periksa tersebut seperti pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5.kwh meter periksa 
( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 

 

 

6.Sabtu 10 Juli 2021 

           Pada hari ini penulis bersama pembimbing diajak mengatasi 

gangguan lostcontact dirumah pelanggan disebabkan baut connectorr 

piercing disambungan pada kabel netral yang kendor atau longgar yang 

disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang baik dan perlu di 

kencangkan kembali. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. perbaikan lost contact  

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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7.Minggu 11 Juli 2021 

Kegiatan hari ini adalah penulis mencatat laporan pelayanan 

masyarakat yang datang ke kantor karena terjadi gangguan,dan selanjutnya 

laporan pelayanan tersebut di beri kan pada petugas yang piket pada hari itu 

untuk segera melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. 

 

Gambar 2.7 buku laporan gangguan 

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

 

8.Senin 12 Juli 2021 

Penulis tidak melaksanakan kerja praktek pada hari ini dikarenakan 

sedang tidak ada jadwal piket. 

 

9.Selasa 13 Juli 2021 

Penulis tidak melaksanakan kerja praktek pada hari ini dikarenakan 

sedang tidak ada jadwal piket. 

 

2.1.2. Minggu Kedua Tanggal 14 – 19 juli 2021 

 

1. Rabu 14 Juli 2021 

              Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

pembuangan binatang jenis (musang) yang tersengat listrik di JTM binatang 

tersebut tersangkut di JTM tersebut dan mati sehingga mengakibatkan lampu 

padam didaerah sekitaran nya. 
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Gambar 2.8 pengambilan musang di JTM 

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

 

 

 

2. Kamis 15 Juli 2021 

             Pada hari ini penulis melakukan pengecekan fedder yang 1 jam sekali harus 

diperiksa dan harus difoto,tujuan nya untuk melihat kondisi beban penyaluran melalui 

indikator fedder,data pencacatan sebagai rekapan untuk pihak perusahaaan. 

 

Gambar 2.9 pengecekan beban feeder 

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

 

 

3.Juma’t 16 Juli 2021 

             Pada hari ini penulis diajak oleh pembimbing lapangan untuk melakukan 

penggantian kwh meter pelanggan yang rusak akibat terkena petir sehingga 

meteran nya diganti ke meteran sementara atau dummi. 
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Gambar 2.10 pemasangan kwh dummi 

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

 

 

4.Sabtu 17 Juli 2021 

          Pada hari ini penulis bersama rekan rekan piket melaksanakan pencucian 

mobil di karenakan mobil yang sudah terlalu kotor akibat dari pemakaian nya 

setiap hari dan juga jarak yang ditempuh cukup jauh. 

 

 

Gambar 2.11 effedient pencucian mobil 

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

 

        5.Minggu 18 Juli 2021 

              Pada hari ini penulis melakukan pengecekan beban fedder dengan jangka 

waktu satu jam sekali untuk melihat kondisi beban penyaluran melalui indikator 

fedder sebagai rekapan data oleh pihak perusahaan. 
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Gambar 2.12 pengecekan beban feeder 

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

 

 

6.Senin 19 Juli 2021 

            Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

inspeksi gardu distribusi tujuan nya untuk mengecek kelengkapan gardu distribusi 

dan pengukuran tegangan,pengukuran pentanahan dan pengukuran beban trafo. 

Alat yang digunakan : 

a) Tang amper 

b) Eart tester 

c) Kertas  

d) Pena 
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Gambar 2.13 inspeksi gardu distribusi 

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

 

7.Selasa 20 Juli 2021 

      Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

 

8.Rabu 21 Juli 2021 

       Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

 

2.1.3. Minggu Ketiga Tanggal 22 – 27 juli 2021 

 

1.Kamis 22 Juli 2021 

          Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan perbaikan 

pemindahan kabel SR yang kendor dirumah pelanggan akibat tergeser oleh 

pengguna jasa jalan raya dan menaikkan kabel SR ketempat yang agak lebih 

tinggi supaya tidak mengenai pengguna jalan. 
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Gambar 2.14 kabel SR kendor 

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

  

2.Juma’t 23 Juli 2021 

           Pada hari ini penulis diajak oleh pembimbing melakukan penyeimbangan 

beban trafo pada malam hari penyeimbangan dilakukan untuk menyeimbangkan 

beban phasa R,S,T trafo yang fungsinya untuk memaksimalkan kerja trafo dalam 

mendistribusikan tegangan yang sudah di konversikan dan menjauhkan segala 

kemungkinan kerusakan jika beban phasa tidak seimbang sehingga usia pakai 

trafo bisa lebih lama dan terawat. 

 

Gambar 2.15 penyeimbangan beban trafo 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.Sabtu 24 Juli 2021 

             Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan perbaikan 

FCO putus di pedekik putusnya FCO ini disebabkan oleh arus hubung singkat 

antar phasa R,S,T yang disebabkan oleh hewan liar yang berada pada JTM seperti 

monyet dan lain-lain. 

Alat yang digunakan : 

a) Stik CO, untuk membuka dan memasang fuse ut out  

b) Kunci pas 

c) Alat pengukur tegangan 

d) Fuse link 

 

 

 

Gambar 2.16 pemasangan FCO 

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

 

4.Minggu 25 Juli 2021 

             Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder yang 1 jam satu sekali 

harus diperiksa dan harus difoto, tujuan pengecekan beban fedder untuk melihat 

kondisi beban penyaluran melalui indikator fedder dan data pencacatan beban fedder 

sebagai rekapan data untuk pihak perusahaan. 
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                                             Gambar 2.17 pengecekan beban feeder 

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

 

 

5.Senin 26 Juli 2021 

             kegiatan hari ini adalah penulis mencatat laporan pelayanan masyarakat 

yang datang ke kantor karena terjadi gangguan,dan selanjutnya laporan pelayanan 

tersebut di beri kan pada petugas yang piket pada hari itu untuk segera melakukan 

perbaikan gangguan yang terjadi. 

 

 

Gambar 2.18 buku laporan gangguan 

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

 

6.Selasa 27 Juli 2021 

              Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

perbaikan kabel SR yang putus diakibatkan tertimpa dahan pohon yang ditebang 

oleh warga dan menimpa kabel dibawahnya. 
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Gambar 2.19 perbaikan kabel SR  

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

 

7.Rabu 28 Juli 2021 

            Penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang tidak ada 

jadwal piket. 

       8.Kamis 29 Juli 2021 

            Penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang tidak ada 

jadwal piket. 

 

2.1.4. Minggu keempat tanggal 30 – 04 agustus 2021 
 

 

1.Juma’t 30 Juli 2021 

           Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan RC 

(Recloser) yang trip dijalan penampi dikarenakan oleh arus hubung singkat antar 

phasa R,S,T disebabkan hewan liar yang berada di JTM seperti 

(monyet,dll).setelah dilakukan pemeriksaan JTM maka tahap selanjutnya 

menghubungkan kembali RC agar dapat menyalurkan kembali tegangan listrik. 
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Gambar 2.20 RC trip 

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

 

2.Sabtu 31 Juli 2021 

            Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

penguncian connector piercing yang disebabkan oleh usia dan juga cuaca yang 

kurang baik seperti angina kencang dan curah hujan yang cukup tinggi. 

 

Gambar 2.21 penguncian percing 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.Minggu 01 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapanngan melakukan 

pemasangan penggantian MCB (main circuit breaker) yang rusak dirumah 

pelanggan yang disebabkan usia pakai MCB yang sudah cukup lama dan 

keseringan terjadi pemakaian yang berlebihan pada daya pelanggan sehingga 

MCB panas dan terbakar. 

 

Gambar 2.22 penggantian MCB 

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

 

4.Senin 02 Agustus 2021 

            Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder dengan jangka waktu 

satu jam sekali untuk melihat kondisi beban penyaluran fedder melalui indikator 

fedder,data pencatatan beban fedder sebagai rekapan data untuk pihak perusahaan. 

 

Gambar 2.23 Pengecekan beban feeder 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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5.Selasa 03 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder yang setiap jam 

harus di periksa dan harus di foto, untuk melihat kondisi beban penyaluran 

fedder melalui indikator fedder,data pencatatan beban fedder sebagai rekapan 

data untuk pihak perusahaan. 

 

Gambar 2.24 Pengecekan beban feeder 

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

 

6.Rabu 04 Agustus 2021 

                  Peserta magang bersama pembimbing melakukan pemotongan pohon 

pinang yang tumbang menimpa kabel SKU diatap rumah pelanggan pohon yang 

tumbang tersebut di akibatkan oleh cuaca yang kurang baik seperti angina 

kencang. 

 

 
Gambar 2.25 membersihkan pohon tumbang 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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7.Kamis 05 Agustus 2021 

            Penulis tidak melaksanakan kerja praktek pada hari ini dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

8.Juma’t 06 Agustus 2021 

            Penulis tidak melaksanakan kerja praktek pada hari ini dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

 

2.1.5. Minggu kelima tanggal 07 – 12 agustus 2021 

 

1.Sabtu 07 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan perbaikan 

FCO yang putus di bantan tua FCO ini putus disebabkan oleh arus hubung singkat 

antar phasa R,S,T yang disebabkan oleh hewan liar yang berada di JTM seperti 

monyet dan lain-lain. 

Alat yang digunakan : 

a) Stick CO, untuk membuka dan memasang fuse cute out. 

b) Kunci pas. 

c) Alat pengukur tegangan. 

d) Fuse link. 
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Gambar 2.26 penggantian FCO yang putus 

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

 

2.Minggu 08 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis membuat permohonan clear tamper menggunakan 

aplikasi pengaduan keluhan terpadu merupakan token untuk mengaktifkan meter 

dan juga token clear tamper ini digunakan untuk menghilangkan kata periksa 

dari kwh meter tersebut. 

 
Gambar 2.27 membuat clear tamper 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.Senin 09 Agustus 2021 

            Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

mengatasi gangguan lost contact karena piercing longgar dan perlu di 

kencangkan kembali dan disebabkan oleh usia piercing serta cuaca yang 

kurang baik seperti angin kencang dan curah hujan yang tinggi.  

 

Gambar 2.28 gangguan lost kontak nol 

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

 

 

 

 

4.Selasa 10 Agustus 2021 

                  Pada hari ini penulis diajak oleh pembimbing lapangan untuk 

melakukan penggantian kwh pelanggan yang rusak akibat terkena petir sehingga 

meteran nya diganti ke meteran sementara atau dummi. 
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Gambar 2.29 pemasangan kwh meter dummy 

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

 

5.Rabu 11 Agustus 2021 

          Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder yang setiap 

jam harus di periksa dan harus di foto,tujuan nya untuk melihat kondisi 

beban penyaluran melalui indikator feeder,data pencatatan beban feeder 

sebagai rekapan data pihak perusahaan. 

 

Gambar 2.30 pengecekan beban feeder 

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

 

 6.Kamis 12 Agustus 2021 

         Pada hari ini penulis membuat permohonan clear tamper 

menggunakan aplikasi pengaduan keluhan terpadu merupakan token 

untuk mengaktifkan meter dan juga token clear tamper ini digunakan 

untuk menghilangkan kata periksa dari kwh meter tersebut. 
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Gambar 2.31 membuat clear tamper 

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

 

7.Juma’t 13 Agustus 2021 

     Penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

8.Sabtu 14 Agustus 2021 

     Penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan sedang 

tidak ada jadwal piket. 

 

2.1.6 Minggu keenam tanggal 15 – 20 agustus 2021 

 

1.Minggu 15 Agustus 2021 

       Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan diajak 

mengatasi gangguan lost contact dirumah pelanggan yang disebabkan 

connector piercing yang longgar dan perlu dikencangkan kembali ini 

terjadi karena cuaca yang kurang baik seperti angin kencang dan curah 

hujan yang tinggi. 
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Gambar 2.32 perbaikan lost contact nol / netral 

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

 

2.Senin 16 Agustus 2021 

          Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi 

gangguan kwh meter dengan indikator periksa ini disebabkan oleh kabel 

yang digunakan untuk instalasi tidak memenuhi standard SNI sehingga 

muncul indikator periksa pada meteran dan selanjutnya dimasukkan 

clear tamper yang baru untuk menghilangkan kata periksa. 

 

Gambar 2.33 memasukkan CT kwh periksa 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.Selasa 17 Agustus 2021 

          Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan 

diajak mengatasi gangguan lost contact dirumah pelanggan yang 

disebabkan connector piercing yang longgar dan perlu dikencangkan 

kembali ini disebabkan oleh cuaca yang kurang baik seperti angina 

kencang dan curah hujan yang tinggi. 

 

Gambar 2.34 perbaikan lost contact nol / netral 

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

 

 

3.Rabu 18 Agustus 2021 

       Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder yang setiap 

jam harus di periksa dan harus di foto,tujuan nya adalah untuk melihat 

kondisi beban penyaluran melalui indikator feeder,data pencatatan 

beban feeder sebagai rekapan data pihak perusahaan. 
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Gambar 2.35 pengecekan beban feeder 

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

 

4.Kamis 19 Agustus 2021 

      Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi 

gangguan kwh meter dengan indikator periksa disebabkan oleh kabel 

yang digunakan tidak memenuhi standar SNI sehingga muncul indikator 

periksa pada meteran dan selanjutnya dimasukkan clear tamper yang 

baru untuk menghilangkan indikator periksa tersebut. 

 

 

Gambar 2.36 memasukkan CT kwh periksa 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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5.Juma’t 20 Agustus 2021 

          Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

kegiatan menaikkan kabel SKU dirumah pelangggan yang kendor ke atas 

tiang supaya tidak mengenai pengguna jalan yang melintas. 

 

 

Gambar 2.37 menaikkan kabel SKU yang kendor 

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

 

6.Sabtu 21 Agustus 2021 

      Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

sedang tidak ada jadwal piket. 

7.Minggu 22 Agustus 2021 

       Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

sedang tidak ada jadwal piket.  
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2.1.7. Minggu ketujuh tanggal 23 – 28 agustus 2021 

1.Senin 23 Agustus 2021 

                 Pada hari ini penulis diajak oleh pembimbing lapangan untuk 

melakukan penggantian kwh pelanggan yang rusak akibat terkena petir sehingga 

meteran nya diganti ke meteran sementara atau dummi. 

 

 

Gambar 2.38 penggantian kwh meter dummi 

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

 

2.Selasa 24 Agustus 2021 

      Pada hari ini penulis membuat permohonan clear tamper 

menggunakan aplikasi pengaduan keluhan terpadu merupakan token 

untuk mengaktifkan meter dan juga token clear tamper ini digunakan 

untuk menghilangkan kata periksa dari kwh meter tersebut. 
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Gambar 2.39 membuat kode CT  

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

 

 3.Rabu 25 Agustus 2021 

           Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

kegiatan memperbaiki pergantian MCB dirumah pelanggan yang 

disebabkan usia pakai MCB yang sudah cukup lama dan keseringan 

terjadi pemakaian yang berlebihan pada batas daya pelanggan sehingga 

MCB panas dan terbakar. 

 

Gambar 2.40 memperbaiki MCB rusak 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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 4.Kamis 26 Agustus 2021 

        Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi 

gangguan kwh meter dengan indikator periksa disebabkan oleh kabel 

yang digunakan untuk instalasi tidak memenuhi standard SNI 

sehingga muncul indikator periksa pada meteran dan selanjutnya 

dimasukkan clear tamper yang baru untuk menghilangkan indikator 

periksa. 

 

 

Gambar 2.41 kwh meter periksa 

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

 

5.Juma’t 27 Agustus 2021 

         Pada hari ini penulis melakukan pengecekan feeder yang setiap 

jam harus di periksa dan harus di foto,tujuan nya untuk melihat kondisi 

beban penyaluran melalui indikator feeder,data pencatatan beban feeder 

sebagai rekapan data pihak perusahaan. 
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Gambar 2.42 pengecekan beban feeder 

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

 

6.Sabtu 28 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan 

kegiatan inspeksi gardu distribusi tujuan nya untuk pengecekan 

kelengkapan gardu distribusi dan pengukuran tegangan, pengukuran 

pentanahan dan pengukuran beban trafo. 

Alat yang digunakan : 

a) Tang amper 

b) Eart tester 

c) Kertas  

d) Pena 

 



38  

 

Gambar 2.43 inspeksi gardu 

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

 

7.Minggu 29 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek di karenakan 

sedang tidak ada jadwal piket. 

8.Senin 30 Agustus 2021 

             Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek di karenakan 

sedang tidak ada jadwal piket. 
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2.1.8. Minggu kedelapan tanggal 31 agustus 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1.Selasa 31 Agustus 2021 

              Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

mengatasi lost contact connector piercing yang longgar perlu di kencangkan 

kembali ini disebabkan oleh cuaca yang kurang baik seperti angin kencang dan 

curah hujan yang tinggi. 

 

 

Gambar 2.44 lost contact 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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 2.2. Target Yang Diharapkan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis harapkan yaitu sbb: 

1. Untuk menjalin kerja sama antar politeknik negeri bengkalis dengan dunia 

industri yang bersangkutan. 

2. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat di lingkungn industri. 

3. Belajar untuk membiasakan diri disuatu perusahaan industri tersebut, Sehingga 

kelak dengan mudah bisa berhubungan dengan dunia keindustrian. 

4. Dapat berintraksi secara langsung disuatu perusahaan tersebut sehingga 

memudahkan. 

 
 2.3. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

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

          Tabel 2.1 Perangkat Lunak dan Keras 

 
Perangkat lunak Perangkat keras 

1. Aplikasi word komputer yang 

dipergunakan untuk menyususn 

laporan kerja praktek (KP) 

yang telah dilakukan di PT. 

Adra Gemilang 

1. Tangga 

2. Sabuk pengaman (safety belt) 

3. Stick 20 Kv, untuk membuka 

dan memasang fuse cut out 

4. Stick pangkas untuk pemangkas 

pohon 

5. Tali panjat 

6. Tang kombinasi 

7. Tang potong 

8. Obeng 

9. Tespen 

10. Tang pres 

11. Tang amper 

12. Ampstik 

13. Volstik 

                                             Sumber data : PT.Adra Gemilang 
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   Gambar 2.52. Obeng 

   (Sumber: PT. Adra Gemilang) 

  
 

i. Tespen 

Tespen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun mengetahui ada 

tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang memiliki 

mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan 

seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang dapat menyala sebagai 

indikator tegangan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.53. Tespen 

            (Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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j. Tang pres 

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 2.54. Tang press 

         (Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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d. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

praktek telah selesai. 

 

   2.6 Kendala-Kendala yang Di hadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

              Kendala-kendala yang di hadapi selama menjalani kegiatan dilapangan pada 

saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut :  

a.  Sulit berkomunikasi untuk sekedar bertanya sesuatu permasalahan yang 

terjadi di lapangan. 

b. Kesulitan dalam mencari masalah atau kerusakan yang terjadi pada 

sebuah alat dan gangguan. 

c. Tidak banyak pelajaran yang di pelajari dikampus bisa diterapkan di 

lapangan. 

d. Minimnya buku referensi. 

2.7 Hal-Hal yang Dianggap Perlu     

   Dalam proses menyelamatkan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal yang 

kami anggap  perlu, diantaranya : 

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

penyusunan laporan ini. 

b. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang kami buat dan mengumpulkan 

beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan dari media internet. 
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                                                         BAB III 

PEMBAHASAN 

ISOLATOR PADA JTM 

 
 3.1. PENGERTIAN ISOLATOR 

  

Isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik 

dengan baik. Bahan yang tergolong isolator adalah kaca,ebonite, marmer, 

karet, plastik, sutera, parafin, udara kering, porselin, dan sirlak. Isolator yang 

sempurna adalah hampa udara (vakum). 

 

 3.1.1. Definisi Isolator 

 
Bahan yang disebut sebagai bahan isolator adalah bahan dielektrik, 

ini disebabkan jumlah elektron yang terikat oleh gaya tarik inti sangat kuat. 

Elektron- elektronnya sulit untuk bergerak atau bahkan sangat sulit untuk 

berpindah, walaupun telah terkena dorongan dari luar. Bahan Isolator sering 

digunakan untuk bahan penyekat (dielektrik). Penyekat listrik terutama 

dimaksudkan agar listrik tidak dapat mengalir jika pada bahan penyekat 

tersebut diberi tegangan listrik. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, 

diperlukan jenis bahan yang sesuai. 

 

 3.2. KARAKTERISTIK SIFAT BAHAN ISOLATOR 

  

 3.2.1. Sifat kelistrikan isolator 

Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. Penyekat 

listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara 

kedua penghantar yang berbeda potensial atau untuk mencegah loncatan 

listrik ke tanah. Kebocoran arus listrik harus dibatasi sekecil mungkin  (tidak 

melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku). 
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 3.2.2. Sifat Mekanis isolator 

Mengingat luasnya pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangan 

kekuatan struktur bahannya. Dengan demikian, dapat dibatasi hal-hal 

penyebab kerusakan dikarenakan kesalahan pemakaiannya. Misalnya 

diperlukan bahan yang tahan tarikan, maka kita harus menggunakan bahan 

dari kain daripada kertas. Bahan kain lebih kuat terhadap tarikan dibanding 

bahan kertas. 

 

 
 3.3.3. Sifat Termis Isolator 

Panas yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau oleh arus 

gaya magnet, berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. Demikian 

panas yang berasal dari luar (alam sekitar). Dalam hal ini, kalau panas yang 

ditimbulkan cukup tinggi,maka penyekat yang digunakan harus tepat. 

Adanya panas juga harus dipertimbangkan, agar tidak merusak bahan 

penyekat yang digunakan. 

 

 3.2.4. Sifat kimia isolator 

Panas yang tinggi diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan 

perubahan susunan bahan kimia. Demikian juga pengaruh adanya 

kelembaban udara, kondisi basah yang ada disekitar bahan penyekat. Jika 

kelembaban tidak dapat dihindari haruslah dipilih bahan penyekat yang tahan 

terhadap air. 

Demikian juga adanya zat-zat lain yang dapat merusak struktur 

kimia bahan. Mengingat adanya bermacam-macam asal, sifat dan ciri bahan 

penyekat, maka memudahkan kita dalam memilih untuk aplikasi dalam 

kelistrikan, kita akan   membagi bahan penyekat berdasarkan kelompoknya. 
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 3.3. MACAM MACAM JENIS ISOLATOR 

  

 3.3.1. Isolator Gantung (Suspension) 

Gandengan isolator gantung pada umumnya dipakai pada saluran 

transmisi tegagan tinggi. ada dua jenis isolator gantung, yaitu jenis clevis 

dan jenis ball-and-socket. isolator jenis clevis lebih banyak digunakan karena 

lebih kokoh dan kuat dalam penggandengannya,serta tidak ada kemungkinan 

lepas dari gandengannya karena pada ujungnya digunakan mur baut untuk 

mengikatnya. 

 
Gambar 3.1 Isolator Gantung ( SUSPENSION ) 

(Sumber : Internet) 

 

 
3.3.2. Isolator Pasak ( Pin ) 

        Isolator pasak adalah isolator yang memiliki pasak baja yang 

disekrup pada bagian bawahnya. digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri, 

karena kekuatan mekanisnya rendah sehingga tidak dibuat dalam ukuran-

ukuran yang besar yang terbuat dari bahan porselin maupun bahan gelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Isolator Pasak ( PIN ) 

(Sumber: Internet) 
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3.3.3. Isolator Batang Panjang ( Long-Road ) 

 

               Isolator batang panjang mempunyai sedikit bagian logam sehingga tidak 

mudah menjadi rusak. bentuk rusuknya yang sederhana menyebabkan isolator 

batang panjang mudah tercuci oleh hujan, sehingga tepat untuk penggunaan pada 

tempat-tempat yang banyak dikotori oleh garam atau debu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Isolator Batang ( LONG-ROAD )  

(Sumber: Internet) 
 

3.3.4. Isolator Pos Saluran 

Isolator pos saluran terbuat dari porselin dengan pasak baja yang dipasang 

pada bagian bawah isolator, terdapat lekukan lekukan pada permukaannya untuk 

mengurangi hantaran yang terjadi pada isolator.makin tinggi tegangan isolasinya 

makin banyak lekukan-lekukan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Gambar 3.4 Isolator Pos Saluran 

(Sumber: Internet) 
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3.4. PASANGAN ISOLATOR 

Dalam kategori pasangan isolator (fittings) termasuk pasangan-pasangan 

logam dan perlengkapan-perlengkapan lainnya guna menghubungkan penghantar, 

isolator dan tiang transmisi Pasangan isolator terbuat dari besi atau baja tempaan 

(malleable) yang ukurannya disesuaikan dengan tegangan, jenis dan ukuran 

penghantar, kekuatan mekanisnya, serta konstruksi penopangnya (supporting 

structure). Permukaan pasangan logam ini biasanya digalvanis. 

 3.4.1. Busur Tanduk 

  

          Bila terjadi lompatan api (flashover) pada gandengan isolator, maka 

isolatornya akan rusak karena busur apinya. Untuk menghindari kerusakan ini, 

maka pada gandengan isolator gantung dan isolator batang panjang (long-rod) 

dipasang busur tanduk (arching-horns). Busur tanduk ditempatkan pada bagian 

atas bawah dari gandengan isolator, serta dibentuk sedemikian sehingga busur api 

tidak akan mengenai isolator waktu lompatan api terjadi. Jarak antara tanduk atas 

dan bawah biasanya 75-85 % dari panjang gandengan Tegangan lompatan api 

untuk gandengan isolator dengan busur tanduk. 

            Ditentukan oleh jarak tanduk ini. Busur tanduk biasanya dipakai untuk 

saluran transmisi dengan tegangan diatas 110 kV, atau diatas 66 kV didaerah- 

daerah dengan tingkat isokeronik yang tinggi. Efek pencegahan korosi juga 

dimiliki oleh busur tanduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Gandengan isolator gantung tunggal 

(sumber:Internet) 
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 3.4.2 Jepitan 

               Untuk penghantar dipakai pengapit gantungan (suspension clamps) 

dan pengapit tarikan (tension clamps) sedang untuk kawat tanah dipakai 

pengapit sederhana. Ada dua jenis pengapit gantung, yang satu dengan batang 

pelindung dan yang lain tanpa batang pelindung (armor rods). Pengapit 

dipilih dengan memperhatikan macam dan ukuran kawat, kuat tarik 

maksimumnya, serta dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan dan kelelahan karena getaran (vibration) dan sudut andongan dari 

kawat. 

 

 3.5. KEGAGALAN PADA ISOLATOR 

  

 3.5.1 Keretakan Isolator 

Penyebab utama pecahnya atau retaknya suatu isolator adalah 

tekanan yang dihasilkan didalam bahan porselen yang diakibatkan oleh 

ketidakseragaman pemuaian dan penyusutan yang terdapat dalam bahan 

semen, baja, dan porselen yang disebabkan oleh musim panas, dingin, 

kekeringan dan kelembaban atau akibat adanya pemanasan pada isolator 

tersebut. Untuk menghindari keretakan pada isolator tersebut, maka telah 

dilakukan beberapa perbaikan dalam desain pembuatannya, yakni dengan 

cara menempatkan sejenis pelindung yang kecil diantara lapisan terluar dari 

porselen dengan pasak baja sehingga pemuaiannya dapat terlaksana secara 

merata ketidakmurnian bahan isolator. 

Jika bahan yang digunakan untuk pembuatan isolator tersebut amat 

buruk, hal ini akan menimbulkan kebocoran pada isolator sehingga isolator 

tidak baik untuk pemakaian yang terus menerus. 
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 3.5.2 Sifat Penyerapan Bahan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Isolator 
 

Jika bahan porselen yang digunakan dalam pembuatan isolator 

dipabrikasi pada suhu rendah, maka hal ini akan mengakibatkan kekeroposan 

pada isolator tersebut dan dengan alasan ini maka isolator akan menyerap 

embun dari lapisan udara atau semen. Kebocoran arus akan dimulai dari 

isolator tersebut yang akan menyebabkan kegagalan sebagai akibat dari 

pemakaian bahan yang digunakan dalam pembuatan isolator. 

 

 3.5.3 Bahan Pelapis Isolator Yang Kurang Baik 

  Bila bahan isolator tidak benar-benar dilapisi pelapis yang baik 

sebagaimana mestinya, maka air akan mudah merembes yang dapat 

menyebabkan menempelnya debu pada permukaan isolator tersebut yang 

dapat bersifat sebagai penghantar dan mereduksikan jarak lompatan bunga 

api listrik. 

3.5.4 Lompatan Bunga Api Listrik (Flashover) 

Bila terjadi lompatan bunga api listrik dari suatu kawat ke kawat yang 

lain maka hal ini akan menimbulkan pemanasan yang berlebihan pada 

isolator dan dapat menyebabkan pecahnya isolator tersebut. 

 3.5.5 Tekanan Mekanis 

Pada saat penarikan kawat-kawat penghantar pada suatu pemasangan 

jaringan maka isolator akan mengalami tekanan mekanis, sehingga bila 

bahan digunakan kurang baik, maka hal ini dapat menyebabkan kerusakan 

atau pecahnya  isolator. 

 3.5.6 Terjadinya Hubung Singkat 

Terkadang gangguan alam seperti kumpulan burung yang hinggap atau 

pepohonan yang mengena pada kawat penghantar maupun isolator dapat 

mengakibatkan terjadinya arus hubung singkat, kondisi ini merupakan 

penyebab terjadinya kegagalan dari suatu isolator. Keadaan seperti ini hanya 

mungkin terjadi bila jarak antar konduktor lebih kecil dari standar yang telah 

ditentukan. 
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3.6.2 Isolator Gelas 

Sering kali gelas digunakan sebagai bahan isolasi. Gelas diproduksi 

dengan proses penguatan yaitu dipanaskan dulu lalu didinginkan. 

Isolator yang terbuat dari bahan gelas ini memiliki beberapa keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Kekuatan dielektriknya tinggi kira-kira 140 kV/cm 

2. Dengan pemanasan yang tepat akan diperoleh resistivitas yang tinggi. 

3. Koefisien muai panasnya rendah. 

4. Karena kekuatan dielektriknya tinggi, maka isolator gelas 

memiliki bentuk yang lebih sederhana dan bahkan dapat 

digunakan satu lapis sebagai bahan isolator. 

5. Bersifat transparan (lebih jelas dibandingkan porselen), sehingga 

sedikit cacat, ketakmurnian gelembung udara, retak-retak, 

kotoran- kotoran yang lain dapat dideteksi dengan mudah dan 

bersifat homogen. 

6. Daya rentanganya lebih besar dari porselen. 

7. Lebih murah dari pada porselen 

8. Kelemahan dari isolator gelas antara lain : 

9. Uap-uap air mudah mengembun di sepanjang permukaan 

isolator, sehingga hal ini dapat menyebabkan penumpukan 

kotoran-kotoran pada permukaan isolator dan mempercepat 

terjadinya arus bocor. 

Pada tegangan yang lebih tinggi, gelas tidak dapat dituang (casting) dalam 

bentuk atau model yang tidak beraturan, karena pendingin yang tidak teratur 

akan menyebabkan terjadinya kegentingan-kegentingan didalam isolator dan 

keadaan ini dapat mempercepat terjadinya arus bocor. 

 

 

 

 



59  

                                             

 

 

 

 

                               Gambar 3.7 Isolator gelas 

                                      (Sumber: Internet) 

 
3.6.3. Isolator Steatite 

    Steatite adalah magnesium silikat dan dijumpai pada berbagai bagian dari 

oksida magnesium dengan silikat. Daya rentang dari isolator steatite jauh lebih 

besar dibandingkan dengan isolator porselen, dan dapat menguntungkan jika 

digunakan pada keadaan dimana isolator mengalami regangan sempurna misalnya 

ketika jaringan saluran transmisi mengalami belokan tajam. 

 

 

 

   

 

 

 

      Gambar 3.8 Isolator steatite 

(Sumber: Internet) 

  

3.7. KLASIFIKASI ISOLATOR TRANSMISI HANTARAN UDARA 

Isolator transmisi hantaran udara diklasifikasi menurut penggunaan dan 

konstruksinya menjadi isolator gantung (suspension), jenis pasak (pin-type), 

jenis batang panjang (long-rod) dan jenis pos-saluran (line post). 

Gandengan isolator gantung pada umumnya dipakai pada saluran transmisi 

tegangan tinggi, sedang isolator batang panjang dipakai ditempat-tempat 

dimana pengotoran udara karena garam dan debu banyak terjadi. Kedua jenis 

yang lain dapat dipakai pada saluran transmisi yang relatip rendah (kurang 

dari 22-33 kV). Isolator transmisi hantaran terbagi 2 macam yaitu : 
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3.8 ISOLATOR YANG DIGUNAKAN DI KOTA BENGKALIS 

     Isolator pada JTM ini menggunakan dua jenis isolator: 

a. pin isolator ,isolator ini digunakan pada jaringan tegangan 

menengah TM1 dan TM2 seperti: 

 

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 3.12 Isolator TM 1 

                                          (Sumber: Internet dan Dokumentasi ) 

 

2. Sedangkan 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 3.13. Isolator TM 2 

(Sumber: Internet dan Dokumentasi) 

 

b. Isolator Jenis Gantung (suspension type insulator). Isolator jenis gantung 

(suspension type insulator), digunakan pada tiang-tiang sudur (angle pole) 

untuk sudut 30° sampai 90°, tiang belokan tajam, dan tiang ujung 

(deadend pole). Biasanya terdapat pada : 

 

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 3.13. Isolator TM 3 

       (Sumber: Internet dan Dokumentasi) 

 

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. 
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  Gambar 3.14. Isolator TM 4 

(Sumber: Internet dan Dokumentasi) 

PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN ISOLATOR 

 

 Perawatan dan pemeliharaan perlengkapan jaringan distribusi yang 

rutin bertujuan untuk mengatasi penurunan effisiensi dan kerusakan agar 

perlengkapan tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Dalam 

hal ini perawatan dan pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) dengan sistem tanpa tegangan (pemadaman) menjadi 

masalah vital yang dialami oleh konsumen maupun perusahaan listrik karena 

dapat menurunkan kontinuitas pelayanan. Suplai tenaga listrik untuk 

pelanggan menjadi terhambat dan tidak dapat melakukan proses produksi 

dengan optimal karena tenaga listrik tidak tersalurkan. Kerugian yang 

dialami oleh perusahaan listrik sangatlah besar karena adanya pemadaman 

listrik mengakibatkan banyaknya energi listrik yang hilang dan tidak dapat 

terjualkan kepada konsumen. 

Solusi untuk menekan adanya pemadaman, maka perusahaan listrik 

melakukan pemeliharaan jaringan distribusi Tegangan Menengah 20 KV 

dengan sistem hot line maintenance (Pekerjaan Dalam Keadaan 

Bertegangan/ PDKB). Tanpa adanya pemadaman listrik yang dilakukan 

oleh PDKB-TM maka suplai tenaga listrik tetap dapat disalurkan. Dengan 

adanya pemeliharaan dalam keadaan bertegangan ini,konsumen tidak lagi 

mengalami kerugian,produksi tetap berjalan, produktivitas meningkat, quota 

terpenuhi dan kontinuitas pelayanan energi listrik menjadi lebih baik. Dari 

segi ekonomi energi listrik yang hilang akibat pemadaman dapat 

terselamatkan dan perusahaan listrik tidak mengalami kerugian. 

Perekonomian negara dapat ditingkatkan dan kualitas SDM akan menjadi 

 

3.9. 
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lebih baik dan optimal. 

Pada Jaringan Tegangan Menengah, dikarenakan jaringan saluran 

udara digelar di alam bebas cenderung gangguan dari lingkungan karena 

sebab alam cukup tinggi, diantaranya adalah: 

1. Petir. 

2. Karena ujung tiang biasanya lebih tinggi maka diharapkan 

sambaran langsung jarang terjadi, kalau pun terjadi dan tahanan 

tanah tiang cukup tinggi, bisa flash over ke konduktor fasa 

menyebabkan gangguan tanah. 

3. Binatang. 

4. Burung, kalong, kodok besar, ular bisa menjadi penyebab 

gangguan hubung singkat 1 fasa ketanah, 2 fasa bahkan 3 fasa. 

5. Manusia. 

6. Permainan layang-layang dapat menyebabkan kabel jaringan putus. 

7. Tumbuhan. 

8. Tumbuhan yang merambat dan dahan / ranting pohon besar 

dapat pula menjadi penyebab gangguan. 

9. Jumper putus. 

10. Karena korosi, terjadi pemburukan tahanan kontak jumper 

konduktor putus jatuh ketanah. 

11. Isolator retak atau pecah. 

Apabila terjadi isolator pecah mudah ditemukan namun apabila isolator retak 

sulit ditemukan, keduanya dapat menjadi penyebab gangguan. 

Dari beberapa penyebab diatas, berikut ini adalah kemumgkinan dapat tidak 

nya gangguan tersebut ditanggulangi: 

1. gangguan no 1 masih mungkin untuk dibuat perlindungannya. 

2. gangguan dari sebab no 2 agak sulit ditanggulangi. 

3. gangguan dari sebab no 3 dan no 4 ditanggulangi dengan 

membuat aturan dan pemeliharaan jaringan. 

4. gangguan dari sebab no 5 hindari proses korosi dengan sealer. 
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5. gangguan dari sebab no 6 (bila retak atau tembus) dicari 

dengan mengisolir seksi demi seksi jaringan bila sudah bisa 

dipersempit, seksi yang isolatornya retak / tembus diperiksa 

dengan tegangan impul. 

Dalam pemeliharaannya, pemeriksaan tahanan kontak yang buruk dilakukan 

dengan cara pengamatan sambungan dengan menggunakan thermovision. 

Bila ditemukan temeperatur tinggi pada sambungan, maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. memadamkan jaringan. 

2. Mengukur tahanan kontak. 

3. Membersihkan tahanan kontak. 

4. Apabila klem penjepit sambungan rusak maka harus 

di ganti. 

5. Jaringan kembali disambungkan dan tahanan 

kontaknya kembali di ukur. 

6. Apabila hasil ukur baik maka jaringan kembali di 

energize. 

Sama halnya dengan Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan  Tegangan 

Rendah pun sering mengalami kerusakan akibat gangguan-gangguan dari 

lingkungan, baik itu disebabkan oleh gangguan dari luar jaringan, seperti 

gangguan yang di akibatkan oleh binatang maupun gangguan dari jaringan 

itu sendiri seperti terjadinya korosi. 
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                                                       BAB IV 

                                        PENUTUP 

 
 4.1. KESIMPULAN 

Isolator biasa disebut juga penyekat ,Penyekatan listrik terutama 

dimaksudkan agar arus listrik tidak dapat mengalir. Bahan/benda yang 

bersifat isolator ialah akan menghambat arus listrik karena dalam bahan 

yang bersifat isolator seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang 

kuat dengan intinya atau dengan kata lain pada bahan isolator tidak 

mempunyai elektron bebas sehingga walau diberi tegangan listrik tidak 

akan membuat elektron-elektronnya bergerak. 

 

 
 4.2. SARAN 

Saran yang bisa diberikan : 

 
1. Karena pada KP tahun ini adanya pandemi diharapkan ke pada 

Mahasiswa untuk selalu memakai masker untuk menjaga kesahatan saat 

beraktivitas. 

2. Diharapkan kepada pembimbing lapangan supaya tidak sungkan 

memberi pengajaran kepada Mahasiswa KP karena Disetiap ilmu yang 

diajarkan sangat berharga. 
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