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Alhamdulillahirobbil’alamin. Penulis ucapkan puja dan puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

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 pamanfaatan 

umum mulai pada saat Perusahaan Swasta Belanda yaitu NV. NIGN yang semula 

bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik. 

Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang 

dunia II maka Indonesia 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. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa 

Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka 

dikeluarkan undang-undang No. 86 Tahun 1958 Tanggal 27 Desember 1958 

tentang nasionlisasi 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 berdasarkan keputusan Mentri 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 
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1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan hari kebangkitan pekerjaan 

umum dan tenaga listrik yang jatuh pada Tanggal 03 Desember. 

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

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

31 Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 oktober sebagai hari listrik 

nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-

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

1. Periode sebelum tahun 1943 

 Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan swasta 

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

menguntungkan, maka munculah perusahaan-perusahaan listrik swasta milik 

Belanda seperti : 

a) NV ANIFM 

b) NV GRBRO 

c) 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 daaerah-daerah tertentu seperti perusahaan listrik Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

3.  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 dibentuk 

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 colonial Belanda, kecuali daerah Aceh 

Tahun 1950 jawatan listrik dan gas diubah menjadi listrik dan gas milik 
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pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan listrik swasta di serahkan 

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

 Berdasarkan keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi 

perusahaan listrik milik bangsa Belanda yaitu jika konsesi perusahaan telah 

berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta tersebut diambil dan 

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 (DD. PLN) terbentuk. 

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

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

dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), yang 

mengelola semua perusahaan listrik dan gas berada di dalam satu wadah 

organisasi. 

4. Periode tahun 1967-1985 

 Dalam kabinet pembangunan 1, 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 di samping tugas-tugas sebagian Perusahaan. 

 Mengingat kebikjaksanaan 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 

dibidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh direktorat jendral ketenagaan 

(1981). 

 Dalam kabinet pembangunan IV, ditjen ketenagaan diubah menjadi ditjen 

listrik energi baru (LEB). Perubahaan nama ini untuk memperjelas tugas dan 

fungsinya yaitu : 
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a) Pembinaan Program Kelistrikan. 

b) Pembinaan Perusahaan Kelistrikan. 

c) Pengembangan Energi Baru. 

 Terlihat bahwa tugas-tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN (secara 

bertahap dikembalikan ke departemen). sehingga PLN dapat lebih memuaskan 

fungsinya sebagai perusahaan. 

5. Periode tahun 1985 sampai sekarang 

 Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan ekonomi 

masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan tanaga listrik, 

pemanfaatan dan pengelolaannya 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 PLN. rayon bengkalis PT. Adra Gemilang 

1.2.1 Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi. 

1.2.2 Misi 

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

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

4. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
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1.2.3 Motto  

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik dengan adanya listrik masyarakat 

umum lebih mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

1.3 Struktur Organisasi  

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran diri 

organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau 

jabatan masing-masing yang disusun berbentuk seperti bagian. 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. 

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mempunyai tujuan yang telah 

ditetapkan sangat diperlukan oleh perusahaan. Corok atau organisasi akan 

berpengaruh pada luas sempitnya usaha dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 

tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu 

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

sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus. 

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

Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja 

a) Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban 

dari atasan dan bawahan. 

b) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan 

tertentu. 

c) 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 suatu hubungan yang erat 

diantara bidang tertentu”.  
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STRUKTUR ORGANISASI PT. ADRA GEMILANG PELAYANAN TEKNIK ULP BENGKALIS 
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Wakil Koordinator 
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Wakil Koordinator 

Adi Mahmud 
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Ali Wardana 

 

Posko Sub 
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Posko Sub Palkun 

M. Ridho 
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Tengah 
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Posko Sub 
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Gambar 1.1 struktur organisasi PT. Adra Gemilang 

( Sumber : PT. Adra gemilang 2021) 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN 

SELAMA KERJA PRAKTIK 

2.1. Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Melakukan deskripsi kegiatan Kerja Praktik (KP) di PLN. Rayon Bengkalis 

PT. Adra Gemilang. Yaitu sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan 

yang lebih bermanfaat, karena pada saat melakukan  kerja praktik kita bisa 

melihat semua secara langsung proses suatu perkerjaan dengan lebih jelas dari 

segi alat maupun yang lainnya. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan selama 60 hari di PLN. 

Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut : 

Daftar Piket Mahasiawa Kerja Praktek  

Tabel 2.1 Daftar Piket Mahasiawa Praktek 

Pagi Sore Malam 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 

Catatan: Untuk pagi anak KP masuk semuanya, dan apabila masuk piket maka 

pulang duluan untuk masuk piket sore atau malam. 

2.1.1 Minggu pertama tanggal  5 – 11 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan:  

1. Senin 5 Juli 2021 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktik, mahasiswa magang 

memperkenalkan diri kepada koordinator lapangan yaitu bapak HERIYADI, 

selanjutnya memperkenalkan diri kepada pembimbing kerja praktik serta seluruh 

karyawan PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra gemilang. Pada hari pertama ini, 

mahasiswa magang diberikan bekal tentang segala pekerjaan di PLN. Rayon 
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bengkalis PT. Adra gemilang seperti yang tertera pada gambar 2.1, selanjutnya 

mahasiswa magang diperkenalkan Safety yang harus digunakan seperti sepatu, 

sarung tangan, kaca mata, Earplug, dan baju praktek. mengingatkan di daerah 

lingkungan tempat kerja berbahaya dan bertegangan tinggi. 

 

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 

penggantian MCB (main circuit breaker) yang rusak di rumah pelanggan seperti 

yang tertera pada gambar 2.2. Rusaknya MCB karena suhu pada MCB tidak 

seperti biasanya dan terminal pada MCB gosong. 

   

 

Gambar 2.2 mengganti MCB pelanggan yang rusak. 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang. 2021) 
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3. Rabu 7 Juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan  

pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan menengah di jalan Bantan 

bengkalis seperti yang tertera pada gambar 2.3. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip atau gangguan lainnya. 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Stik pemangkas  

b. Gergaji 

c. Parang 

d. Tali 

 

.  

Gambar 2.3 Pemangkasan JTM 

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

Peserta magang melakukan pengecekan beban feeder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali seperti yang tertera pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Pengecekan beban feeder 

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

5. Jumat 9 Juli 2021 

Peserta magang melakukan pengecekan beban feeder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali seperti yang tertera pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Pengecekan beban feeder 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang. 2021) 
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6. Sabtu 10 Juli 2021 

Peserta magang melakukan pengecekan beban feeder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali seperti yang tertera pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Pengecekan beban feeder 

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

7. Minggu 11 Juli 2021 

      Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan Pengambilan         

alkaduri pipa merah, untuk penghalang tiang JTM dari monyet seperti yang 

tertera pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7  Pengambilan alkaduri pipa merah 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang. 2021) 
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2.1.2 Minggu kedua tanggal  14 – 19 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan 

1. Rabu 14 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan pembuangan 

binatang (Musang) yang tersengat listrik di JTM seperti yang tertera pada gambar 

2.8. 

 

Gambar 2.8  pembuangan binatang (Musang) 

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

2. Kamis 15 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

penggantian fuse link CO (cut out) yang putus akibat adanya gangguan pada JTM 

FCO adalah peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi gangguan arus lebih. 

Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain apabila 

dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Prinsip kerjanya adalah ketika 

terjadi gangguan arus maka fuse pada cut out akan putus, tabung ini akan lepas 

dari pegangan atas, dan menggantung diudara, sehingga tidak ada arus yang 

mengalir ke sistem. 

Alat yang digunakan: 

a. Stik CO, untuk membuka dan memasang fuse cut out  

b. Kunci pas 

c. Alat pengukur tegangan 

d. fuse link 
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Gambar 2.9  fuse link CO ( cut out ) JTM 

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

 

3. Jumat  16 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan perbaikan 

KWH periksa pada rumah pelanggan dengan memasukan nomor clear tamper 

(CT) ke meter pelanggan. 

 

Gambar 2.10  Perbaikan KWH periksa  

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

4. Senin 19 Juli 2021 

Memperbaiki kabel SR yang putus di rumah pelanggan, dijalan batu ampar, 

penyebabnya dahan pohon yang patah. 
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Gambar 2.11 Memperbaiki kabel SR yang putus 

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

 

2.1.3 Minggu ketiga tanggal  22 – 28 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan. 

1. Kamis 22 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan perbaikan 

kabel yang kendor dijalan Kuala Alam seperti yang tertera pada gambar 

2.12. 

 

Gambar 2.12 perbaikan kabel yang kendor 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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2. Jumat 23 Juli 2021 

       Peserta magang membuat clear tamper untuk pelanggan yang melapor 

adanya gangguan pada KWH meter pelanggan. 

 

Gambar 2.13 Membuat clear tamper untuk pelanggan   

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

 

3. Sabtu 24 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

penggantian MCB (main circuit breaker) yang rusak dirumah pelanggan 

seperti yang tertera pada gambar 2.14. 

 

 

Gambar 2.14  Penggantian MCB 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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4. Selasa 27 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan 

penyambungan kabel SR yang putus seperti yang tertera pada gambar 

2.15. 

 

Gambar 2.15  Penyambungan kabel SR 

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

 

5. Rabu 28 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan  kegiatan 

pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan menengah seperti yang 

tertera pada gambar 2.16.  Ini dilakukan agar jaringan JTM bebas dari 

gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang cukup 

fatal seperti akan terjadi trip atau gangguan lainnya. 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Stik pemangkas  

b. Gergaji 

         c.    Parang  

 

 

 

                                                     Gambar 2.16 pemangkasan JTM 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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2.1.4 Minggu keempat tanggal  31 juli –  4 agustus 2021 

  Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Sabtu 31 Juli 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan penggantian 

percing di rumah pelanggan, seperti yang tertera pada gambar 2.17.  Ini dilakuan 

agar mencegah terjadinya kerusakan peralatan pada rumah pelanggan. 

 

 

                                      Gambar 2.17 Penggantian percing 

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

 

 

2. Minggu  1 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan menambah 

grup MCB 2200 Atau 10 ampere di rumah pelanggan. Seperti yang tertera pada 

gambar 2.18. 

               

Gambar 2.18  Menambah grup MCB 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3. Senin  2 Agustus 2021 

Peserta magang melakukan pengecekan beban fedder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali. 

 

 

Gambar 2.19  Pengecekan beban feeder 

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

4. Selasa 3 Agustus 2021 

Peserta magang melakukan pengecekan beban fedder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali. 

 

Gambar 2.20  Pengecekan beban feeder 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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5. Rabu 4 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan pemotongan pohon 

pinang yang tumbang terkena kabel SKU dan melakukan penggantian fuse link 

seperti yang tertera pada gambar 2.21. 

  

Gambar 2.21  Pemotongan pohon pinang di rumah pelanggan 

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

 

2.1.5 Minggu kelima tanggal  7 – 12 Agustus 2021  

Adapun kegiatan yang dilakukan 

1. Sabtu 7 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan penggantian 

fuse link CO (cut out) seperti yang tertera pada gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22  penggantian fuse link 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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2. Minggu 8 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan pembuatan CT (clear 

temper) seperti yang tertera pada gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23 Pembuatan CT (clear temper) 

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

 

3. Senin 9 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan penggantian 

MCB (main circuit breaker) yang rusak dirumah pelanggan seperti yang tertera 

pada gambar 2.24. 

 

Gambar 2.24  Penggantian MCB 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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4. Selasa 10 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan penggantian KWH 

meter yang rusak dengan meter dummy di rumah pelanggan seperti yang tertera 

pada gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 penggantian KWH dummy 

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

 

5. Rabu 11 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan mengatasi gangguan 1 rumah 

padam di Jl. A. Yani. Akibat lost Kontak nol / netral pada tiang seperti yang 

tertera pada gambar 2.26. 

 

 

Gambar 2.26  Lost kontak nol/ Netral Pada tiang 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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6. Kamis 12 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan mengatasi gangguan KWH 

rumah pelanggan tertera periksa di jalan Pedekik seperti yang tertera pada 

gambar 2.27. 

 

Gambar 2.27 KWH Tertera Periksa dirumah Pelanggan 

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

 

2.1.6 Minggu keenam tanggal  15 – 20 Agustus 2021 

  Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Minggu 15 Agustus 2021 

Peserta magang melakukan pembuatan CT (clear temper) pelanggan karna KWH 

meter bertuliskan periksa seperti yang tertera pada gambar 2.28. 

 

Gambar 2.28  pembuatan CT (clear temper) 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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2. Senin 16 Agustus 2021 

Peserta magang melakukan pembuatan CT (clear temper) pelanggan karna KWH 

meter bertuliskan periksa seperti yang tertera pada gambar 2.29. 

 

Gambar 2.29  pembuatan CT (clear temper) 

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

 

3. Selasa 17 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan pengecekan 

gangguan lost kontak nol / netral seperti yang tertera pada gambar 2.30. 

 

Gambar 2.30  Lost kontak nol/ netral Pada tiang 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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4.  Rabu 18 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan pemindahan kabel SR 

di rumah pelanggan Jl. Pembangunan 3 Bengkalis seperti yang tertera pada 

gambar 2.31. 

 

Gambar 2.31 Pemindahan kabel SR pelanggan 

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

 

5. Kamis 19 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan pemindahan 

KWH meter dirumah pelanggan seperti yang tertera pada gambar 2.32. 

Pemindahan ini dilakukan karena rumah pelanggan akan direnovasi. 

Alat – alat yang digunakan: 

a. Obeng positif (+) dan negatif (-). 

b. Tang buaya 

c. Test pen 

d. Palu  

e. Kabel SR 

 

Gambar 2.32  pemindahan KWH meter 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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6. Jumat 20 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan penaikan kabel SKU 

yang kendor seperti yang tertera pada gambar 2.33.  

 

Gambar 2.33  menaikan kabel SKU yang kendor 

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

 

2.1.7 Minggu ketujuh tanggal  23  – 28 Agustus 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin 23 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan  kegiatan penggantian 

KWH meter yang rusak akibat petir dengan meter dummy di rumah pelanggan. 

 

 

Gambar 2.34 Pemasangan KWH meter dummy 

  ( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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2. Selasa 24 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan pembuatan 

CT (clear temper) pelanggan karena KWH meter bertuliskan periksa. 

 

Gambar 2.35 pembuatan CT (clear temper) 

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

 

3. Rabu 25 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan penggantian 

NH Fuse atau Sekring pada PHB-TR yang putus seperti yang tertera pada gambar 

2.36. 

 

Gambar 2.36  penggantian NH fuse 

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

 

4. Kamis 26 Agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan perbaikan 

pada kabel SR pelanggan yang kendor seperti yang tertera pada gambar 2.37. 

 

Gambar 2.37  perbaikan kabel SR pelanggan yang kendor.  

(Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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5. Sabtu 28 agustus 2021 

Peserta magang bersama pembimbing lapangan memasukan nomor clear temper 

dirumah pelanggan yang tidak bisa mengisi pulsa seperti yang tertera pada gambar 

2,38. 

 

Gambar 2.38  Pengecekan KWH meter pelanggan terbaca periksa 

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

 

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 penggantian 

percing seperti yang tertera pada gambar 2.39. 

 

 

Gambar 2.39 penggantian percing 

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

Selama saya melakukan kegiatan kerja praktik ada beberapa target yang 

saya harapkan yaitu sebagai berikut : 

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

industri yang bersangkutan. 

2. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat dilingkungn industri. 

3. Belajar untuk membiasakan diri disuatu perusahaan industri tersebut, 

sehingga kelak dengan mudah bisa berhubungan dengan dunia keindustrian. 

4. Dapat berintraksi secara langsung disuatu perusahaan tersebut sehingga 

memudahkan kita untuk terjun langsung dibidang industri. 

  

2.3. Perangkat keras dan lunak yang digunakan 

Selama proses kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan ada beberapa 

perangkat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti pada : 

1. Aplikasi word komputer yang dipergunakan untuk menyusun laporan KP 

(kerja praktek) yang telah dilakukan di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra 

Gemilang. 

2. Peralatan dan perlengkapan mesin tang amper diantaranya,  kunci pas, kunci 

ring, obeng negatif, obeng positif, kunci sock, tang. 

3. Perlengkapan safety seperti helm, kacamata, rompi, sarung tangan, sepatu 

safety. 
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2.4. Data-Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Interview 

 Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang 

lingkup industri / perusahaan. 

2. Observasi  

 Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktik dilapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

   

2.5. Dokumen- Dokumen Yang Di Perlukan 

Adapun dokumen-dokumen yang saya perlukan untuk melakukan kerja 

praktik (KP). 

1. Dokumen komponen gardu distribusi. 

2. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan kerja praktik. 

 

2.6. Kendala  Yang  dihadapi penulis  dalam menyelesaikan tugas kerja 

praktik. 

Selama kerja praktik ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

menyelesaikan tugas yaitu : 

1. Pengetahuan yang didapat dari kampus kurang teraplikasi dilapangan. 

2. Kurangnya pengalaman tentang komponen  fuse cut out . 

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

penulis kurang mendalami tentang tata cara pemasangan fuse cut out yang 

baik dan benar. 
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4. Karena kurang pemahaman terhadap komponen fuse cut out memperlambat 

penulis untuk mendapatkan informasi tentang  ini. 

2.7. Hal-Hal Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktik ini, ada beberapa hal 

yang Penulis anggap perlu diantaranya adalah : 

1. Mengumpulkan beberapa informasi dari perusahaan  dan media internet 

untuk memudahkan dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

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

laporan kerja praktik. 

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

telah selesai melaksanakan kerja praktik. 
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BAB III 

SOP PEMASANGAN PROTEKSI FUSE CUT OUT (FCO) 

 

3.1.  FCO  (Fuse Cut Out) 

Fuse cut out (FCO)  adalah peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi 

gangguan arus lebih. Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan 

yang lain apabila dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Fungsi 

peralatan pelindung arus lebih pada suatu sistem jaringan adalah mendeteksi 

gangguan dalam rangkaian dan memutus arus lebih pada harga rating 

pemutusnya, serta dapat membantu bilamana peralatan pelindung yang lain yang 

berdekatan tidak dapat bekerja dengan baik. 

Peralatan FCO digunakan sebagai pengaman dan pemisah daerah yang 

terkena gangguan, agar daerah pemadaman tidak terlalu luas. Pada sistem jaringan 

distribusi, FCO juga dipasang untuk mengamankan instrumen lainnya, seperti 

peralatan transformator, capasitor pengatur tegangan dan jaringan percabangan 

satu phasa. Namun ada kelemahan dari pengaman jenis ini, yaitu penggunaannya 

terbatas pada penyaluran daya yang kecil, serta tidak dilengkapi dengan alat 

peredam busur api yang timbul pada saat terjadi gangguan hubung singkat. 

Konstruksi dari fuse cut out ini jauh lebih sederhana bila dibandingkan 

dengan pemutus beban (circuit breaker) yang terdapat di Gardu Induk (sub-

station). Akan tetapi fuse cut out ini mempunyai kemampuan yang sama dengan 

pemutus beban circuit breaker. Fuse cut out ini hanya dapat memutuskan satu 

saluran kawat jaringan di dalam satu alat. Apabila diperlukan pemutus saluran tiga 

fasa maka dibutuhkan  fuse cut out sebanyak tiga buah. 

FCO (fuse cut out), terdiri dari : 

 

1. Isolator polimer. 

2. Kontak tembaga (disepuh perak). 

3. Alat pemadam / pemutus busur. 

4. Tutup tabung pelebur (dari kuningan). 
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5. Mata kait . 

6. Tabung pelebur (dari resin). 

7. Penggantung  (dari kuningan). 

8. Klem pemegang (dari baja). 

9. Line terminal ( dari kuningan). 

 

              

 

Gambar 3.1 FCO ( fuse cut out) pada gardu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 
 

3.2.    Fungsi komponen utama FCO (fuse cut out) 

Secara umum fungsi komponen utama FCO adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1.  Isolator polimer 

            Isolator polimer juga di kenal isolator komposit. Yaitu bahan isolasi 

ringan dan memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Bahan isolator harus memiliki 

resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan 

yang secukupnya (sesuai standar) untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik 

tegangan tinggi (FCO) sebagai pertahanan fungsi isolasi tersebut. 

 

Gambar 3.2.1. Isolator polimer 

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

 

3.2.2.  Kontak Tembaga  

           Kontak tembaga berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk 

menghentikan beban arus lebih apabila FCO mengalami beban melebihi beban 

yang telah ditetapkan pada FCO tersebut. 

 

 

Gambar 3.2.2. Kontak tembaga 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.2.3.  Alat pemadam / pemutus busur 

           Alat pemadam / pemutus busur berfungsi sebagai pegas yang melontar 

batang tabung pelebur. Pada saat terjadi short circuit pada fuse link. Yang 

menyebabkan tabung pelebur terlepas dari dudukan tutup tabung pelebur dan 

memutuskan arus tegangan listrik. 

 

Gambar 3.2.3. Pemutus busur FCO 

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

 

3.2.4.  Tutup Tabung Pelebur  

               Penutup yang dapat dilepas berfugsi sebagai penutup tabung pelebur serta 

sebagai kedudukan dari bagian atas tabung pelebur yang akan diletakkan pada 

pemutus busur. Penutup tersebut juga berfungsi untuk melindungi fuse link yang 

terdapat pada bagian dalam tabung pelebur dari kerusakan ketika beroperasi.  

 

 

Gambar 3.2.4. Tutup tabung pelebur 

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

            Mata kait ini berfungsi sebagai tempat pengait untuk menurunkan atau 

menaikan tabung pelebur dari kedudukan nya. Supaya memudahkan petugas 

untuk memasang dan memperbaiki FCO ketika terjadinya beban lebih yang terjadi 

pada fuse cut out. Dan cara untuk menurunkannya menggunakan stick isolator 

sebagai safety saat pengerjaan. 

 

Gambar 3.2.5. Mata kait 

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

 

3.2.6.  Tabung Pelebur  

            Tabung pelebur ini berfungsi sebagai tabung sekring fiber glass yang 

dapat melindungi fuse link yang berada didalamnya, supaya terhindar dari terjadi 

putusnya fuse link sehingga tetap aman sampai waktu yang tidak ditentukan. 

 

 

Gambar 3.2.6. Tabung pelebur 

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

 

3.2.7.  Penggantung   

Penggantung berfungsi sebagai tapak dudukan tabung pelebur. Supaya 

tabung pelebur tidak terjatuh disaat FCO mengalami beban lebih yang 

menyebabkan fuse link putus. 
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Gambar 3.2.7. Penggantung 

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

 

3.2.8.  Klem Pemegang  

Klem pemegang berfungsi sebagai pegangan dari FCO supaya dapat 

tersangkut ditiang dengan bantuan dari traves. Sehingga FCO tetap aman dan 

tidak terjatuh ketanah. 

 

Gambar 3.2.8. Klem pemegang 

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

 

3.2.9.   Line Terminal  

             Line terminal berfungsi pada saat gangguan hubung singkat dan timbul 

arus lebih, elemen pelebur pada kawat fuse link putus, karena arus yang melewati 

fuse link sudah melebihi rating arus pengenal fuse link, sehingga elemen kawat 

lebur putus, maka terjadilah arcing pada holder sehingga pegas/per yang terdapat 

pada line terminal bekerja dengan menurun kan lead konduktor dan menggantung 

di udara, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. 
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Gambar 3.2.9. Line terminal 

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

 

3.3.    Fuse Link 

          Fuse link adalah kawat pemutus sejenis sikring yang digunakan pada 

pemutus jaringan tegangan menengah (JTM). Fuse link dipasangan pada tabung 

CO (cut out) yang berfungsi sebagai pemutus jika ada arus yang melebihi 

kapasitas ukuran fuse link. 

         Rating arus Fuse Cut Out harus dipilih sehingga sama atau lebih besar dari 

arus beban maksimum pada jaringan. Didalam menentukan arus beban ini harus 

dipertimbangkan pula pertumbuhan beban dan juga pada kemungkinan arus beban 

lebih termasuk akibat harmonisa. 

         Rating fuse link juga terdapat beberapa macam rating yang membedakan 

besaran ampere nya, yaitu:2, 3, 5, 6, 8,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 Amp. 

 

 

Gambar 3.3. Fuse link 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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3.4.    Prinsip Kerja Fuse Cut Out 

Pada sistem distribusi fuse cut out yang digunakan mempunyai prinsip kerja 

melebur, apabila dilewati oleh arus yang melebihi batas arus nominalnya. 

Biasanya Fuse Cut Out dipasang untuk memproteksi feeder terhindar dari 

gangguan hubung singkat dan dipasang seri dengan jaringan yang dilindunginya, 

Fuse Cut Out juga sering ditemukan pada setiap transformator. 

Penggunaan fuse cut out ini merupakan bagian yang terlemah di dalam jaringan 

distribusi. Karena fuse cut out boleh dikatakan hanya berupa sehelai kawat yang 

memiliki penampang disesuaikan dengan besarnya arus maksimum yang 

diperkenankan mengalir di dalam kawat tersebut. Pemilihan kawat yang 

digunakan pada fuse cut out ini didasarkan pada faktor lumer yang rendah dan 

harus memiliki daya hantar yang tinggi. Faktor lumer ini ditentukan oleh 

temperatur bahan tersebut. Biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk fuse cut 

out ini adalah kawat perak, kawat tembaga, kawat seng, kawat timbal atau kawat 

paduan dari bahan – bahan tersebut. 

Pada umumnya diantara kawat diatas, yang sering digunakan adalah kawat 

logam perak, hal ini karena logam perak memiliki resistansi spesifik yang paling 

rendah dan titik lebur yang rendah. Kawat ini dipasangkan di dalam tabung yang 

diisi dengan pasir putih sebagai pemadam busur api, dan menghubungkan kawat 

tersebut pada kawat fasa, sehingga arus mengalir melaluinya. 

 

 

Gambar 3.4. Tabel titik lebur 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2021) 
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Jika arus beban lebih melampaui batas yang diperkenankan, maka kawat 

perak di dalam tabung akan putus dan arus yang membahayakan dapat dihentikan. 

Pada waktu kawat putus terjadi busur api, yang segera dipadamkan oleh pasir 

yang berada di dalam tabung polimer. Karena udara yang berada di dalam polimer 

itu kecil maka kemungkinan timbulnya ledakan akan berkurang karena diredam 

oleh pasir putih. Panas yang ditimbulkan sebagian besar akan diserap oleh pasir 

putih tersebut. Apabila kawat perak menjadi lumer karena tenaga arus yang 

melebihi maksimum, maka waktu itu kawat akan hancur. Karena adanya gaya 

hentakan, maka tabung pelebur akan terlempar keluar dari kontaknya.  

        Dengan terlepasnya tabung pelebur ini yang berfungsi sebagai saklar 

pemisah, maka terhindarlah peralatan jaringan distribusi dari gangguan arus beban 

lebih atau arus hubung singkat. 

Umur dari fuse cut out ini tergantung pada arus yang melaluinya. Bila arus 

yang melalui fuse cut out tersebut melebihi batas maksimum, maka umur fuse cut 

out lebih pendek. Oleh karena itu pemasangan fuse cut out pada jaringan distribusi 

hendaknya yang memiliki kemampuan lebih besar dari kualitas tegangan jaringan, 

lebih kurang tiga sampai lima kali arus nominal yang diperkenankan. Fuse cut out 

ini biasanya ditempatkan sebagai pengaman tansformator distribusi, dan 

pengaman pada cabang – cabang saluran feeder yang menuju ke jaringan 

distribusi. 

3.5.    Sop Pemasangan Fuse Cut Out 

          Tahapan pemasangan fuse cut out : 

3.5.1.  Peralatan Kerja 

a. Tool kit lengkap. 

b. Tool bag (kantong kerja). 

c. Slink untuk roller gantung. 

d. Roller gantung. 

e. Stick 20 kv. 

f. Sepatu kulit/karet 20 kv. 

g. Helm kerja. 
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3.5.2.  Perlengkapan K3 

a. Helm pengaman/kerja. 

b. Pakaian kerja / Work pack. 

c. Sepatu kerja kulit/karet 20kv. 

d. Tangga fiber. 

e. Alat pentanahan. 

f. Sabuk pengaman . 

g. Sarung tangan  20kv. 

3.5.3.  Alat Ukur 

a. Multi tester. 

b. Megger isolasi 5000 volt DC. 

c. Voltage detector. 

3.5.4.  Material 

a. FCO. 

b. Fuse link. 

3.5.5.  Tahap Persiapan 

a. Pelaksana lapangan menerima laporan dari regu pemeliharaan. 

b. Persiapkan peralatan kerja, perlengkapan K3 dan alat ukur. 

c. Lakukan pengujian dan pengukuran barrel FCO 20 kv untuk 

memastikan FCO dalam keadaan baik dengan megger isolasi 5000 

volt DC . 
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3.5.6.  Tahap pelaksanaan pembebasan tegangan  

a. Mengadakan koordinasi pembagian tugas. 

b. Lakukan komunikasi dengan piket operasi untuk permintaan padam 

sesuai dengan SOP komunikasi. 

c. Kenakan peralatan keselamatan kerja. 

d. Pasang tangga fiber, dan pastikan tangga terpasang kokoh . 

e. Lakukan pengecekan tegangan TM setempat dengan voltage 

detector untuk memastikan sudah tidak ada tegangan. 

f. Pasang alat pentanahan setempat, dipasang dari arah sumber 

tegangan. 

3.5.7.  Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan FCO 

a. Pasang roller gantung lengkap dengan tabung, pada traves dudukan 

FCO. 

b. Naikkan tool bag yang sudah dilengkapi kunci sesuai dengan 

kebutuhan . 

c. Buka jumper-jumper FCO. 

d. Ikat FCO yang akan dibongkar dengan tali tambang. 

e. Bongkar dan turunkan FCO yang rusak dengan tali tambang . 

f. Pasang FCO baru, berikut dengan jumper-jumpernya. 

g. Periksa dan yakinkan kembali pemasangan FCO dan jumper-

jumper apakah sudah terpasang dengan baik dan benar. 

h. Turunkan tool bag lengkap dengan isinya. 

i. Lepas dan turunkan roller gantung dengan tali tambang. 

j. Periksa dan pastikan tidak ada peralatan kerja K3 dan alat bantu 

tertinggal. 

k. Turunkan tangga dari tiang. 
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3.5.8.  Tahap Penormalan Tegangan 

a. Lakukan komunikasi dengan piket operasi bahwa perkerjaan 

penggantian FCO telah selesai sesuai SOP komuniasi. 

b. Mintakan kembali untuk penormalan tegangan ke piket operasi 

sesuai SOP komunikasi . 

c. Lapor kembali pada piket operasi bahwa tegangan sudah normal 

secara keseluruhan . 

d. Bereskan semua peralatan kerja, K3 dan alat ukur pada tempat yang 

sudah disediakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari kerja praktik yang telah penulis laksanakan di PT 

Adra Gemilang Bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Pada sistem jaringan distribusi, FCO juga dipasang untuk mengamankan 

instrumen lainnya, seperti peralatan transformator, capasitor pengatur 

tegangan dan jaringan percabangan tiga phasa. 

2. Konstruksi dari fuse cut out ini jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan 

pemutus beban (circuit breaker) yang terdapat digardu induk (sub-station).  

3. Pada sistem distribusi fuse cut out yang digunakan mempunyai prinsip kerja 

melebur, apabila dilewati oleh arus yang melebihi batas arus nominalnya. 

Biasanya Fuse Cut Out dipasang setelah PTS maupun LBS untuk memproteksi 

feeder dari gangguan hubung singkat dan dipasang seri dengan jaringan yang 

dilindunginya, Fuse Cut Out juga sering ditemukan pada setiap transformator. 

 

4.1. 1   Saran  

Dalam laporan ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada PT. 

Adra Gemilang Bengkalis : 

1. Kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis  membuat agenda perawatan terhadap 

sistem pengaman gardu distribusi terutama  system pengaman FCO (fuse cut 

out). 

2. Kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis  agar dapat memasang komponen FCO 

dengan menggunakan perlengkapan safety yang memadai, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. 

3. Diharapkan kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis agar tetap menerima 

mahasiswa melakukan kegiatan kerja praktik (KP), karena dengan melakukan 

kerja praktek mahasiswa dapat mengetahui perbedaan ilmu pengetahuan yang 
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diajarkan di bangku perkuliahan Politeknik  Negeri  Bengkalis. Penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan kerja praktik ini.  

4. Kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis agar menyediakan perpustakaan yang 

berisikan buku-buku tentang kelistrikan atau yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa kerja praktik (KP) dan karyawan 

perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat memudahkan mahasiswa untuk 

mengetahui apa yang bisa mereka lakukan dalam kerja praktiknya (KP). 

5. Untuk Politeknik Negeri Bengkalis agar dapat membimbing mahasiswanya 

untuk menentukan tempat kerja praktiknya lebih awal, sehingga mahasiswa 

tidak kesulitan dalam menentukan  kerja praktiknya. 
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