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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Sejarah Singkat PT. PJB UBJOM PLTU TENAYAN 

Perkembangan Proyek Percepatan Pembakit Tenaga Listrik berbahan 

bakar batu bara berdasarkan pada Peraturan Presiden RI (PerPres) Nomor 59 

Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang penugasan kepada PT. PLN 

(Persero) untuk melakukan pembanguna proyek 10.000 MW yang tersebar 

diseluruh Indonesia dimana salah satunya berlokasi di Pekanbaru. PLTU Riau 

(2 x 110 MW) - Tenayan resmi beroperasi sejak 1 Januari 2017, serta akan 

menambah daya untuk jaringan transmisi di Riau yang saat ini tingkat 

elektrisasinya baru 75,51%. 

 

Gambar 1. 1. Gardu Induk PLTU Tenayan 

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah krisis pasokan listrik, sehingga 

PT. PLN (Persero) selaku pemegang kuasa ketenagalistrikan berkewajiban 

segera mengatasi krisis energy listrik tersebut. Salah satu usaha yang 

dilakukannya adalah pembangunan PLTU Riau (2 x 110 MW) yang terletak 

dikelurahan sail kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 
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Gambar 1. 2 Penampakan PL.TU Tenayan 

Pembangunan PLTU Riau (2 x 110 MW) - Tenayan ini guna memenuhi 

pasokan tenaga listrik yang akan mengalami deficit sampai beberapa tahun 

mendatang, serta menunjang program diverifikasi energi untuk pembangkit 

listrik dari bahan bakar minyak (BBM) ke non BBM dengan memanfaatkan 

batu bara berkalori rendah. Bahan bakar PLTU Riau (2 x 110 MW)-Tenayan 

menggunakan batu bara berkalori rendah 3,800 - 4.700 kkal yang dipasok 

dari tambang batu bara di Sumatera Selatan dan Jambi. 

 

 

Gambar 1. 3 Penampakan Salah satu bagian PLTU Tenayan 
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Dibangun di atas lahan seluas 40 hektar, PLTU Tenayan ini berada persis 

di tepi Sungai Siak untuk memudahkan pengangkutan suplai batu bara yang 

kebutuhannya sebesar 1 juta ton per tahun, atau setara dengan 1.824 ton per 

hari. Meski masih masuk Kota Pekanbaru, PLTU tersebut berada di tengah-

tengah kebun sawit warga. Tak jauh dari lokasi pembangkit, terdapat kawasan 

pusat pemerintahan yang ditandai dengan keberadaan Kantor Wali Kota 

Pekanbaru yang tengah dibangun. 

 

 

Gambar 1. 4  PLTU Tenayan dari atas 

PLTU Riau (2 x 110 MW)- Tenayan mempunyai luas area ± 40 Ha yang 

berlokasi di Kawasan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau yang berjarak 10 Km arah timur laut dari Pekanbaru 

(Ibukota Provinsi Riau). Secara geografis PLTU ini berada pada koordinat 0° 

33° 32.5" N sampai 0° 34' 5" N dan 101° 31' 17.7" E sampai 101° 31' 30.7" 

E. batas batas lokasi PLTU Riau (2 x 110 MW) - Tenayan adalah sebagai 

berikut: 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan sungai Siak. 

b. Di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gajah Mada.  

c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Industri Tenayan.  

d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Industri Tenayan 
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1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1.2.1 Visi 

Menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan  

  

1.2.2 Misi  

a. Memberi solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan 

terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional. 

b. Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas dengan daya 

saing dan ramah lingkungan.  

c. Mengembangkan kompetensi dan produktivitas Human Capital 

untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. 

 

1.2.3 Makna Visi 

a. Perusahaan terpercaya bahwa PJB adalah perusahan yang 

menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata 

kelola perusahaan dan peforma finansial yang baik sehingga 

meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk menjadi pilihan utama 

dalam melakukan bisnis. 

b. Bisnis bahwa PJB selain berfokus pada operational excellence juga 

berfokus pada business excellence. 

c. Pembangkitan PJB memiliki kompetensi inti dibidang pembangkitan 

dengan lini usaha meliputi penjualan tenaga listrik, investasi bidang 

pembangkitan; dan jasa-jasa lainnya. Namun hal ini tidak menutup 

PJB untuk masuk kebidang usaha sejenis seperti pada Asset 

Intensive industries Area maupun usaha yang memiliki Core 

Capabilities/ Competencies yang sama. 

d. Terintegrasi mengandung pengertian bahwa PJB bergerak dalam 

bisnis pembangkitan tenaga listrik yang terintegrasi (integrated 

power company) secara horizontal end-to-end pembangkit dan 

vertical Energi Primer - Pembangkit transmisi. Pengembangan 

perusahaan akan berfokus dan didasari sebagai bidang yang dikuasai 

PJB. Pengembangan portofoliousaha akan dilakukan melalui 
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integrasi PJB Raya baik dalam hal pengembangan pasar maupun 

sumber daya yang diperlukan.  

e. Standar Kelas dunia PJB bertekad untuk mampu tumbuh dan 

mencapai kinerja kelas dunia baik dari sisi operasional, keuangan, 

dan bisnis pada tingkat regional dan global. 

1.2.4 Makna Misi 

a. Memberi solusi dan nilai tembah dalam bisnis pembangkitan 

terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional artinya PJB 

akan menjadi solusi bagi Indonesia dan PLN untuk pekerjaan 

operation & maintenance (O&M) serta Engineering, Procurement & 

Contruction (EPC) pembangkit - pembangkit milik PLN dan Non 

PLN, dan juga EPC transmisi dan distribusi milik PLN, dimana 

investasi diarahkan untuk memelihara kehandalan dan kapasitas. PJB 

juga akan membentuk kerja sama dengan perusahaan lainuntuk 

berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional melalui 

skema IPP. Aktivitas aktivitas ini dilakukan oleh PJB agar PLN 

dapat menjaga kedaulatan listrik yang dimiliki Indonesia. Pemangku 

kepentingan untuk misi ini adalah PLN sebagai parent company dari 

PJB. 

b. Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas dengan daya 

saing dan ramah lingkungan artinya PJB akan mejalankan bisnis 

secara patuh terhadap peraturan, memperhatikan aspek keselamatan, 

kesehatan kerja dan lingkungan aman dari sisi karyawan dan asset. 

Pembangkit yang berkualitas tinggi dengan indicator EAF yang 

tinggi dan EFOR yang rendah dan tetap menawarkan harga yang 

kompetitif. Sealin itu, PJB juga akan membangun proyek-proyek 

EBT yang ramah lingkungan. Pemangku kepentingan terkait dengan 

misi ini adalah pelanggan atau PLN, IPP dan pemain di Captive 

Power. 

c. Mengembangkan kompetensi dan produktivitas Human Capital 

untuk pertumbuhan yang berkesinambungan artinya PJB akan 

berfokus dalam meningkatkan kompetensi karyawan PKB Raya 
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sesuai kebutuhan strategi pengembangan usaha dalam bidang 

pengembangan bisnis dan teknologi. Pengembangan kompetensi 

bisnis ini diharapkan dapat menigkatkan produktivitas perusahaan, 

dan akhirnya dapat membantu perusahaan untuk terus bertumbuh. 

Pemangku kepentingan untuk misi ini adalah karyawan PJB. 

 

1.3 Moto 

"Produsen Listrik Terpercaya Kini dan Mendatang" 

Makna Produsen listrik terpercaya mengandung pengertian bahwa PJB 

merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik yang andal dengan EAF 

yang tinggi, EFOR yang rendah dengan harga produksi sangat kompetitif. 

Kini dan mendatang mengandung pengertian bahwa pembangkit PJB andal 

dengan harga produksi yang kompetitif bukan hanya saat ini saja, tetapi 

selamanya.  

 

Gambar 1. 5 Logo PT. PJB (Pembangkitan Jawa-Bali) 

 

1.4 Tata Nilai Integritas 

 

1.4.1 Integritas 

Kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui 

kejujuran dan tanggung jawab. Artinya: Setiap karyawan PJB dalam 

menjalankan tugasnya menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab 

memegang teguh rahasia perusahaan, serta memberikan keteladanan. 

 



  

7 

 

1.4.2 Kerja sama  

Menyatukan kemampuan serta bakat setiap orang untuk mencapai 

tujuan bersama. Artinya: Karyawan PJB responsif dan aktif dalam 

kegiatan bersama, menghargai perbedaan, dan bersifat terbuka, serta 

mencapai sinergi dan menghasilkan win – win solutian. 

 

1.4.3 Keunggulan  

Kondisi dimana kualitas kerja dapat melampaui standar yang telah 

ditetapkan. Artinya Karyawan PJB mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk mencapai hasil yang terbaik, mencapai peningkatan, dan 

keberhasilan yang berkelanjutan, serta memanfaatkan perubahan sebagai 

peluang. 

 

1.4.4 Pelayanan 

Sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang 

saham, masyarakat dan bangsa. Artinya Karyawan PJB komunikatif 

dalam berhubungan dengan pelanggan, memenuhi harapan dan dapat 

memberikan kepuasan pelanggan, serta memberikan yang terbaik kepada 

pelanggan. 

 

1.4.5 Sadar lingkungan 

Kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya 

sebagai sumberdaya demi kelestarian perusahaan. Artinya Karyawan PJB 

aktif menjaga kelestarian lingkungan, membina hubungan baik dengan 

lingkungan masyarakat sekitar, menciptakan suasana kerja yang sehat 

dan menyenangkan, serta mengutamakan keselamatan. 

 

 

1.5 Tata Nilai Integritas. 

 Sail, Tenayan Raya, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 

28285 PLTU Riau (2 x 110 MW) - Tenayan mempunyai luas area + 40 Ha 

yang berlokasi di Kawasan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau yang berjarak 10 Km arah timur laut dari Pekanbaru 
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(Ibukota Provinsi Riau). Secara geografis PLTU ini berada pada koordinat 0° 

33' 32.5" N sampai 0° 34' 5" N dan 101° 31' 17.7" E sampai 

101° 31' 30.7" E batas-batas lokasi PLTU Riau (2 x 110 MW) - Tenayan 

adalah sebagai berikut. Terlihat seperti gambar 2.6 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan sungai Siak. 

b. Di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gajah Mada. 

c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Industri Tenayan. 

d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Industri Tenayan 

Lokasi Proyek : Kify Kat Sall Kec. Senay Rays Kota Pras WERING 

 

Gambar 1. 6 Lokasi PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan 

1.6 Struktur Organisasi Perusahaan 

PLTU Tenayan dipimpin oleh seorang general manager (pimpinan 

tertinggi) dengan empat manajer yang memimpin divisinya, yaitu manajer 

operasi, manajer pemeliharaan, manajer Engenering dan manajer 

administrasi, terlihat seperti gambar 2.7.  
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Gambar 1. 7 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Pimpinan tertinggi memiliki tugas utama mengelola pembangkit tenaga 

listrik, Dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. Menjabarkan tugas pokok, target tahunan, target kinerja. 

b. Mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan, program, 

c. proses, dan prosedur. 

d. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan jasa operation dan 

maintenance (O&M) 

e. Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM). 

f. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Manajemen PLN 

g. untuk meningkatkan kinerja PLTU Tenayan. Membuat laporan secara 

berkala yang mencakup progres, pencapaian target, keberhasilan dan 

kendala kendala pengelolaan operation dan maintenance (O&M) 

sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan lebih lanjut. 

 

1.6.1 Manajer Operasi 

Manajer operasi memiliki tugas mengelola kebijakan operasi yang 

meliputi : 
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a. Kinerja operasi. 

b. Pengoperasian pembangkit. 

c. Penjualan energi, manajemen bahan bakar. 

Melakukan inovasi untuk memastikan agar produksi tenaga listrik 

mencapai sasaran kontrak kinerja operasi yang ditetapkan. 

 

1.6.2 Manajer Pemeliharaan 

Tugas manajer pemeliharaan memiliki kewenangan sebagai berikut: 

a. Merencanakan, memonitor dan mengendalikan rencana anggaran. 

b. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan non rutin untuk memastikan 

kesiapan dan keandalan unit. 

 

1.6.3 Manajer Enginering 

Manajer Engenering memiliki kewenangan sebagai berikut: 

a. Melakukan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan 

pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur, resources dan 

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memastikan produksi listrik 

yang efisien. 

b. Melaksanakan program Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan kerja (SMK3), sistem manajemen lingkungan (SML), 

Sistem manajemen mutu dan manajemen resiko. 

 

1.6.4 Manajer Administrasi 

Manajer administrasi memiliki tugas memastikan pelaksanaan fungsi 

Administrasi Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance (O&M) PLTU 

Tenayan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien guna mendukung 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Unit Bisnis 

Jasa Operation & Maintenance (O&M) PLTU Tenayan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi. 
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1.7 Kewajiban dan Tata tertib Kerja 

Dalam perusahaan ini adapun tata tertib dan kewajiban Karyawan yang 

harus ditaati sebagai berikut: 

1. Karyawan diwajibkan untuk datang ke tempat kerja tepat pada waktu 

yang telah ditetapkan 

2. Karyawan wajib melakukan absensi menggunakan alat fingerprint.  

3.  Pada jam kerja diwajibkan memakai tanda pengenal, berpakaian rapi 

dan sopan serta tidak dibenarkan menggunakan alas kaki selain 

sepatu. 

4. Karyawan wajib mengikuti dan mematuhi setiap petunjuk dan 

instruksi yang diberikan oleh atasannya. 

5. Menggunakan dan menjaga dengan baik alat-alat atau perlengkapan 

kerja dengan penuh tanggung jawab. 

6. Karyawan wajib menjaga serta memelihara nama baik perusahaan 

melaporkan kepada pimpinan perusahaan atau atasannya apabila 

mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian 

perusahaan. 

7. Karyawan dilarang menggunakan inventaris atau benda-benda milik 

perusahaan keluar lingkungan perusahaan dengan alasan yang tidak 

dapat dibenarkan.  

8. Karyawan tidak diperkenankan tidak masuk kerja, datang terlambat, 

meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya tanpa alasan yang dapat 

diterima. 

9. Karyawan tidak diperbolehkan terlibat atau melakukan kegiatan usaha 

lain selain usaha perusahaan. 

Adapun tata tertib masuk dan keluar lingkungan perusahaan PLTU Tenayan 

sebagai berikut : 

1. Karyawan wajib menggunakan pintu atau gerbang yang telah 

disediakan untuk masuk dan keluar perusahaan. 

2. Karyawan wajib mengisi daftar absensi pada tempat yang telah 

disediakan baik pada waktu masuk maupun pulang kerja. 
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3. Karyawan yang akan masuk atau keluar dari lingkungan perusahaan 

selama jam kerja harus memperoleh izin yang sesuai dengan tata cara 

yang telah ditentukan. 

4. Karyawan harus mengizinkan petugas keamanan. memeriksa barang 

pribadinya pada saat masuk perusahaan, atau atasan atau keluar 

5. Karyawan yang ingin membawa masuk atau membawa keluar benda 

benda milik perusahaan harus memperoleh izin sesuai dengan tata 

cara yang ditentukan. 

1.8 Tenaga Kerja 

 Produksi Energi Listrik di PT PT.PLTU Tenayan Raya 2 x 110 MW. 

Sebab produksinya dilakukan dengan UAP ditunjang oleh mesin-mesin 

berteknologi tinggi dan terbaru. Produksi energi listrik digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. PT.PLTU Tenayan Raya 2 x 110 MW. di 

dukung oleh beberapa unit bisnis, diantaranya :  

a. MKP 

PJBS mempunyai anak perusahaan PT. Mitra Karya Prima (PT MKP) 

yang didirikan di Surabaya berdasarkan Akta tertanggal 23 September 

2004 Nomor 16, dibuat dihadapan Notaris Nyonya Erna Anggraini 

Hutabarat, sarjana hukum, Akta telah mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14198 HT 

01.01 tahun 2005 tertanggal 25 Mei 2005 dengan komposisi 

kepemilikan saham :  

1. 75% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan PT PJB dan 

2. 5% dimiliki oleh Koperasi Aneka Bakti. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

23735.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Persetujuan 

atas Akta Nomor 9 tertanggal 8 Februari 2013, total saham sebesar 

Rp. 2.717.391.000,- dengan susunan pemegang saham berubah 

menjadi :  

1. 92% dimiliki oleh PT PJBS sebesar Rp. 2.500.000.000,- 

2. 8% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteran PT PJB sebesar Rp. 

717.391.000,- 
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Maksud dan tujuan pendirian PT MKP adalah untuk 

menyelenggarakan usaha pelayanan jasa tenaga kerja berdasarkan 

prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-

prinsip Perseroan Terbatas (PT). Untuk mencapai tujuan tersebut PT 

MKP dapat melaksanakan: 

Kegiatan usaha penyedia jasa berupa tenaga kerja, 

1. Jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, 

2. Jasa penyelenggara usaha teknik, 

3. Jasa konsultan manajemen , 

4. Security manajemen, 

5. Jasa perawatan gedung dan jasa yang berkaitan dengan usaha PT 

MKP. 

b. PT. Rianda Usaha Mandiri  

Unit usaha ini melayani pembersihan diseluruh area PLTU 

Tenayan Raya 2 x 110 MW. 

c.  PT. PJB Services 

Didirikan tahun 2001 dengan usaha inti pada bidang operasi dan 

pemeliharaan pembangkit listrik, serta layanan lain yang terkait 

dengan pembangkit listrik. Kegiatan bisnis meliputi supervisi 

pemeliharaan, komisioning dan operasi, operasi dan perawatan total, 

inspeksi dan overhaul, pemecahan masalah, inspeksi bore-scope, 

analisa vibrasi, balancing dan alignment, rekalibrasi alat-alat listrik, 

dan instrument kontrol, pembelian dan pembaharuan suku cadang, 

rehabilitasi pembangkit, relokasi dan instalasi lengkap, serta teknik, 

pengadaan dan konstruksi. 

d. PT. Rekadaya Elektrika 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa EPC (Engineering 

Procurement & Construction) untuk industri kelistrikan. Awalnya, 

kepemilikan saham Pembangkit jawa-Bali (PJB) dalam perusahaan ini 

sebesar 37,6 persen, lalu ditingkatkan menjadi pemilik saham 

mayoritas Saham lainnya dimiliki oleh PT. Rekayasa Industri, PT. 

Indonesia Power, PT. PLN Batam dan YPKP. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Melakukan kegiatan kerja praktek (KP) di PT. PJB UBJOM PLTU 

TENAYAN merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa yang 

mempunyai keinginan tinggi untuk memperdalam ilmu Pembangkitan Listrik 

terkhusus di Pembangkit Listrik Tenaga Uap, karena di sini Mahasiswa dapat 

menambah wawasan dan pengalaman terkait pembangkitan karena pada saat kerja 

praktek dapat melihat semua secara langsung mulai dari proses pembangkit 

menghasilkan listrik baik dari segi pengerjaan,peralatan maupun lainya.  

Adapun kegiatan kegiatan yang penulis lakukan selama lima puluh (50) hari 

mulai terhitung dari 05 Juli 2021 – 23 Agustus 2021 di PT. PT. PJB UBJOM 

PLTU TENAYAN yaitu dari hari senin – jum’at dengan waktu mulai bekerja 

pukul 07:30 WIB sampai 16:00 WIB. 

Berikut lampiran kegiatan selama Kerja Praktek di PT. PT. PJB UBJOM 

PLTU TENAYAN  yang sudah saya rangkum dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 1 Agenda kegiatan KP minggu 1 tanggal 05 juli s/d 09 juli 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/05-07-2021 Mengurus berkas berkas persyaratan untuk 

masuk di lingkungan PT. PJB UBJOM PLTU 

TENAYAN 

2 Selasa/06-07-2021 Briefing pengenalan perusahaan PT. PJB UBJOM 

PLTU TENAYAN 

3 Rabu/07-07-2021 Pengecekan dan pemeliharaan motor 6kv cooling tower 

4 Kamis/08-07-2021 Bongkar motor 6kv cooling tower 

5 Jum’at/09-07-2021 Penggantian bearing pada roto pada motor 6kv cooling 

tower. 

Catatan :  tejadinya kerusakan pada bearing rotor motor 6kv cooling tower 

sehingga dilakukan penggantian bearing. 
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Tabel 2. 2  Agenda kegiatan KP minggu 2 tanggal 12 juli s/d 16 juli 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/12-07-2021 Pemeliharaan area turbin 3000 rpm  

2 Selasa/13-07-2021 Melakukan pemeliharaan proteksi PTSA  

3 Rabu/14-07-2021 Pemasangan heater didalam panel trafo eksitasi 

4 Kamis/15-07-2021 Melakukan tracing masalah pada preteksi yaitu 

terjadinya arus reverse power saat unit 1 off. 

5 Jum’at/16-07-2021 Melakukan injeksi untuk menemukan masalah yang 

terjadi di bagian proteksi yakani kelanjutan dari 

kegiatan hari sebelumnya 

Catatan :  pada minggu ke 2 ini PLTU tenayan melakukan kegiatan over hault 

unit 2 yaitu diantaranya pemeliharaan dan perbaikan pada baagia proteksi jika 

terjadi masalah atau kerusakan yang terdeteksi 

 

Tabel 2. 3 Agenda kegiatan KP minggu 3 tanggal 19 juli s/d 23 juli 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/19-07-2021 Tracing Ground Fault pada sistem DC pltu unit 

2 

2 Selasa/20-07-2021 Menindak lanjuti tracing Ground Fault  

3 Rabu/21-07-2021 Tracing kabel yang diduga penyebab masalah Ground 
Fault  

4 Kamis/22-07-2021 Pengukuran tegangan,tahanan,dan temperatur baterai 

sistem DC PLTU unit 2 

5 Jum’at/23-07-2021 Pemeliharaan komponen yang ada didalam panel 

eksitasi. 

Catatan : telah terjadinya Ground Fault pada sistem DC pltu unit 2 yang di 

indikasi terjadinya kerusakan pada kabel panel beaker 6kv menuju CHCB. 
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Tabel 2. 4 Agenda kegiatan KP minggu 4 tanggal 26 juli s/d 30 juli 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/26-07-2021 Menguji proteksi eksitsasi 

2 Selasa/27-07-2021 Tracing arus sekunder relay proteksi 

3 Rabu/28-07-2021   PM area room proteksi 

4 Kamis/29-07-2021 Izin tidak hadir 

5 Jum’at/30-07-2021 Izin tidak hadir 

 

Catatan : kegiatan PM perventife Maintance adalah kegiatan pemeliharaan diarea 

area tertentu didalam sistem pembangkit yang telah ditentukan pihak 

manajemen,contoh area nya seperti area turbin,trafo,boiler,batu bara,cooling 

tower,dll . Jika terjadi permasalahan di suatu area tersebut maka tugas selanjutnya 

adalah perbaikan. 

 

Tabel 2. 5 Agenda kegiatan KP minggu 5 tanggal 02 Agustus s/d 06 Agustus 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/02-08-2021 Pengecekan supply motor conveyor batubara 

yang memindahkan batu bara dari bunker 

menuju boiler 

2 Selasa/03-08-2021 Survei jalur kabel yang terindikasi terjadinya graund 

dari panel breaker 6kv menuju CCR CHCB yang 

3 Rabu/04-08-2021 Ikut serta dalam penggantian kabel yang mana kegiatan 
ini adalah kelanjutan dari survei jalur kabel hari yang 
lalu. 

4 Kamis/05-08-2021 PM area turbin 

5 Jum’at/06-08-2021 PM area turbin 

Catatan :  kegiatan PM yaitu kegiatan pengecekan dan pembersihan dari pada 

komponen komponen penting seperti motor motor listrik. Adapun pengecekan itu 

memastikan fisik dari suatu alat seperti suhu,kebersihan dan kenormalan masih 

dalam batas toleransi operasional suatu alat tersebut.  
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Tabel 2. 6 Agenda kegiatan KP minggu 6 tanggal 09 Agustus s/d 13 Agustus 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/09-08-2021 PM area trubin 

2 Selasa/10-08-2021 PM area Boiler 

3 Rabu/11-08-2021 Melakukan penggantian lampu TL ballast di area 

Boiler 

4 Kamis/12-08-2021 Pembongkaran motor CWP 

5 Jum’at/13-08-2021 Pengukuran tahanan kabel menggunakan megger di 

ruang panel beaker motor CWP 

Catatan : jenis penerangan di area tertentu pembangkit memang menggunakan 

jenis lampu TL ballast. Umumnya penggunaan lampu TL ballast ini bertujuan 

untuk penerangan di malam hari untuk memudahkan pekerja dalam penerangan 

jika ada pemeliharaan.  

 

Tabel 2. 7 Agenda kegiatan KP minggu 7 tanggal 16 Agustus s/d 20 Agustus 2021 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/16-08-2021 Izin Libur 

2 Selasa/17-08-2021 Cuti Bersama memperingati hari Kemerdekaan 

Indonesia 

3 Rabu/18-08-2021 Melakukan pemangkasan atau pembersihan lintasan 

jaringantegangan menengah (JTM) di kawasan 
Jangkang 

4 Kamis/19-08-2021 Ikut serta dalam pembelajaran sistem kelistrikan yang 

diadakan secara irtual oleh PT. PJB  

5 Jum’at/20-08-2021 Melakukan kegiatan penggantian lampu TL balast di 

area boiler 

Catatan : pada minggu terakhir kegiatan kerja praktek ini lebih banyak mencari 

informasi dam pembelajaran serta sharing kepada karyawan karyawan dibidang 

listrik untuk kebutuhan data laporan KP. 
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2.2 Uraian Kegiatan Selama Kerja Praktek 

Dari jenis jenis kegiatan pemeliharaan dalam tabel diatas maka disini akan 

di uraikan jenis kegiatan saat kerja praktek itu sendiri seperti apa, yaitu : 

2.2.1 Over Haul 

Over Haul adalah pemeliharaan berkala yang dilakukan pada suatu 

instalasi beserta pendukungnya dengan tujuan utama mempertahankan 

kondisi instalasi tersebut agar dapat beroperasi denga optimal sesuai 

dengan standar yang ada. Tujuan over haul adalah untuk mencegah 

adanaya kerusakan atau memulihkan kondisi suatu instalasi beserta sara 

pendukungnya atau memulihkan kondisi suatu instalasi beserta sarana 

pendukungnya, memperpanjang umur alat kerja (life time), meningkatkan 

keandalan (reability) unit,menjaga alat dalam keadaan siap beroperasi, dan 

meningkatkan efesiensi. 

1. Ttacing Ground Fault  

Mencari masalah dengan menlusuri kabel kabel yang ada dalam panel 

relay Control Proteksi Power 2#DC sistem 

 

Gambar 2. 1 Tracing kabel Graund 
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2. Pemasangan Heater didalam panel Trafo Eksitasi  

Pemasangan Heater bertujuan untuk mengatur suhu didalam panel 

trafo eksitasi agar tetap stabil 

 

Gambar 2. 2 Pemasangan Heater 

3. Tracing Ground Fault pada panel Crhuser B 

Terjadinya Ground Fault pada panel Beaker 6000v menuju panel 

CHCB segingga dilakukan tracing Ground Fault yaitu menelusuri 

kabel yang di indikaasi terajdinya graund 

 

Gambar 2. 3 Tracing Ground Fault Panel Crusher 

 



  

20 

 

4. Survei Jalur Kabel yang di indaksi graund 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tracing Ground Fault diatas 

dimana survei jalur kabel dari beaker 6000V menuju panel CHCB 

 

Gambar 2. 4 survei jalur kabel graund 

5. Pemasangan kabel baru pengganti kabel yang mengalami graund 

Setelah ditemukan jalur kabel dari kegiatan sebelumnya teah didaptlah 

jalur kabel dari beaker 6000V menuju panel CHCB sehingga langkah 

selanjutnya yaitu melakukan penggantian kabel baru dengan melewati 

jalur lama. 

 

Gambar 2. 5 penarikan kabel 
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2.2.2 PM (perventive maintance)  

Merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap komponen atau peralatan yang 

reguler (rutin) dan terencana. Yang terdiri dari inspeksi yang 

terjadwal,pembersihan,pelumasan atau pergantian komponen yang 

dilakukan secara rutin. 

1. PM diarea turbin 

Kegiatan pemeliharaan berupa permbersihan dan pengecekan 

terhadap alat atau komponen komponen diarea turbin. 

 

Gambar 2. 6 PM di area turbin 

2. PM diarea Boiler 

Kegiatan pemeliharaan berupa permbersihan dan pengecekan 

terhadap alat atau komponen komponen diarea boiler 

 

Gambar 2. 7 PM di area boiler 

3. PM diarea Batu Bara 

Kegiatan pemeliharaan berupa permbersihan dan pengecekan 

terhadap alat atau komponen komponen diarea batubara 
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Gambar 2. 8 PM di area batu bara 

 

4. PM diarea CWP 

Kegiatan pemeliharaan berupa permbersihan dan pengecekan 

terhadap alat atau komponen komponen diarea Circulating Water 

Pump 

 

Gambar 2. 9 PM di area CWP 

2.2.3 pemeliharaan korektif 

Pemeliharaan yang dilakukan dikarenakan peralatan tersebut telah 

mengalami kerusakan yang tidak terencana jenis pemeliharaan yang 

dilakukan adalah berdasarkan jenis dari kerusakan yang terjadi. 

1. Penggantian Bearing Motor 6000V cooling Tower 

Terjadinya kerusakan pada bearing motor 6000V Cooling tower  
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Gambar 2. 10 Penggantain bearing motor 6000V 

2. Penggantian Bearing Motor 400V CWP 

Kerusakan bearing pada motor 400V sehingga dilakukan 

pembongkaran motor untuk menggati bearing supaya motor 

berkja secara sempurna 

 

Gambar 2. 11 Penggantian Bearing motor 400V 

2.2.4 Pemeliharan proaktif  

Proses perbaikan kerusakan dari peralatan yang terencana kerusakan 

didapatkan saat proses PM akan tetapi proses perbaikan yang tidak 

dilakukan pada saat PM dikarenakan proses perbaikan memerlukan 

material,tool,atau memerlukan tambahan personel yang menguasi jenis 

permasalahan. 
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1. Penggantianl Lampu TL memakai Ballast  diarea Turbin 

Lampu lampu TL diarea turbin terutama didalam ruangan tertentu 

jika terjadi kerusakan maka harus dilakukan pengantian lampu 

yang baru . 

 

Gambar 2. 12 Pemasangan Lampu TL di area turbin 

2. Penggantian Lampu TL memakai Ballast diarea Boiler 

Lampu lampu TL diarea Boiler terutama didalam ruangan tertentu 

jika terjadi kerusakan maka harus dilakukan pengantian lampu 

yang baru . 

 

Gambar 2. 13 pemasangan lampu tl di area boiler 
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2.3 Target Yang Diharapkan Selama Kerja Praktek 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target 

yang penulis harapkan yaitu sbb: 

1.) Dapat membantu menjalin kerja sama Politeknik Negeri Bengkalis dengan 

pihak industri yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi  kami 

untuk belajar 

2.) Mengajarkan kepada penulis untuk dapat beradaptasi didalam ruang 

lingkup kerja industri yang kemungkinan besar akan penulis jalani pada 

suatu saat nanti sehingga dapat memudahkan nanti jika penulis terjun 

langsung ke dalam dunia industri 

3.) Menambah wawasan dan pengalaman secara langsung bagaimana 

sistematis pekerjaan di suatu pembangkit listrik tenaga uap 

4.) Belajar menjadi pribadi yang disiplin dan bermanfaat dalam dunia industri. 

2.4 Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan selama kerja 

praktek di PT. PJB UBJOM PLTU TENAYAN yaitu yang tertera di tabel sebagai 

berikut :  

Tabel 2. 8 perangkat lunak dan keras yang digunakan 

Perangkat lunak Perangkat keras 

- Aplikasi Microsoft Office (Ms.excel 

dan Ms.word) 

- Aplikasi Isa TDMS ( test and  data 

manajemen software) 

- Tang 

- Kunci pas 

- Testpen 

- Tang ampere 

- Tangga fiber 

- Alat safety (sepatu, helm, dan rompi ) 

- Multimeter  

- High Voltage Detector 

- DC power supplay 

- Rotori 

- Heater baring 

- Megger 

- Baring 
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- Kabel 

- Blower  

- Kuas 

- Majun 

- Kunci inggris 

- Obeng 

Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek ada beberapa perangkat keras 

maupun perangkat lunak yang digunakan dalam setiap pengerjaan nya,dimana 

perangkat keras lebih dominan dalam penggunaanya karena perangkat keras 

adalah alat utama yang digunakan saat ada perbaikan maupun pemeliharaan. 

Namun ada juga perangkat lunak yang dipergunkan untuk kegiata kegiatan 

tertentu seperti tracing masalah dalam proteksi. 

2.4.1 Perangkat Keras 

Perangkat keras dalam penggunaanya didalam kelistrikan PLTU tenayan 

biasanya dipakai untuk pengerajaan pengerjaan perbaikan suatu sistem 

atau alat yang mengharuskan pengerjaan dilapangan, 

a) Tang  

Dalam pengguananya tang mempunyai beberapa jenis dan funsi yang 

berbeda beda. Pada kerja praktek kali ini berbagai jenis tang dipergunkan. 

Dimana fungsi dari tang ini unutk membantu para pekerja untuk 

membantu pekerjaanya biasanya digunkan pada bagian perkabelan dan 

motor. 

 

Gambar 2. 14 Tang Kombinasi, Tang Buaya, dan Tang potong 
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b) Kunci Pas 

Dalam pelaksanaan pengerjaan,kunci pas banyak dipergunkan di bagian 

bagian pemeliharaan atau perbaikan motor motor listrik didalam 

pembangkit 

 

Gambar 2. 15 Kunci Pas 

c) Test Pen 

Testpen berfungsi untuk melihat apakah ada arus atau tegangan disuatu 

alat atau benda yang bermuatan arus atau tegangan AC. Pada kegaitan 

kerja praktek kali ini test pen banyak digunakan pada pengerjaan yang 

berkaitan dengan tracing masalah masalah yang ada pada sistem 

kelistrikan seperti contohnya tracing Ground Fault proteksi. 

 

Gambar 2. 16 Test pen 
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d) Clamp meter 

Clamp meter merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama 

dengan multimeter yang dapat dipakai untuk mengukur arus, tegangan dan 

tahanan pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik. Dengan 

memakai alat ini, memudahkan kita dalam mengukur arus sehingga tidak 

lagi harus mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur namun hanya 

perlu ditempatkan pada sekeliling kabel listrik yang diukur pada rahang. 

 

Gambar 2. 17 Clamp Meter 

e) Tangga Fiber 

Tangga fiber berfungsi untuk memudahkan suatu pengerjaan di tempat 

yang cukup tinggi. Kelebihan menggunakan tangga fiber ini adalah bahan 

yang ringan dan praktis dapat dilipat sehingga memudahkan untuk 

membawa kemana mana. Dalam kegiatan kerja praktek ini tangga fiber 

biasanya digunakan untuk pengerjaan penggantian lampu TL di area yang 

tinggi. 

 

Gambar 2. 18 Tangga Fiber 
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f) Alat Safety 

Alat safety sangat lah penting untuk keselamatan pekerja atau alat disekitar 

pengerjaan . penggunaan alat safety juga merupakan kewajiban bagi semua 

pekerja saat melakukan suatu pekerjaan di area industri 

 

g) Multimeter 

Multimeter adalah alat ukur digital yang dapat mengukur 

tahanan,tegangan,dan arus baik AC maupun DC. Penggunaan multimeter 

ini memang sangat penting karena hampir semua pemeliharaan suatu alat 

menggunakan multimeter dari pada tang ampere. 

 

Gambar 2. 19 Multimeter/Avo 

h) High Voltage Detector 

High voltage detector adalah alat ukur yang hanya dapat mengukur 

tegangan yang berkapasitas ribuan. Pengguanan alat ukur ini biasanya 

untuk mengukur trafo saat dibutuhkan. 

 

Gambar 2. 20 High Voltage Detector 
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i) DC Power Supply 

DC power supply adalah suatu alat untuk mensuplay arus listrik 

DC,dimana masukan nya adalah tegangan AC kemudian diubah menjadi 

tegangan DC. Biasanya DC power supply ini digunakan untuk kegiatan 

perbaikan suatu alat DC jika terjadi kerusakan. 

 

Gambar 2. 21 DC Power Supply 

j) Megger 

MEGA OHM METER atau yang biasa disebut megger merupakan salah 

satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tahan isolasi dari suatu 

instalasi atau untuk mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi 

terdapat hubung langsung, apakah antara fasa dengan fasa atau dengan nol 

atau dengan pembumian. 

 

Gambar 2. 22 Megger 

 

k) Bearing 

Bearing atau bantalan rotor berfungsi sebagai pembatas gerak relatif 

anatara dau atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah 

yang diinginkan. Bearing menjaga poros rotor agar selalu berputar 
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terhadap sumbu porosnya,atau juga menjaga suatu komponen yang 

bergerak linier agar selaluu berada pada jalurnya. 

 

Gambar 2. 23 Bearing 

l) Kabel 

Dalam suatu pengerjaan sistemkelistrikan pasti taklepas denganbahankabel 

yang berrfungsi sebagai penyalur arus listrik dari suatu komponen ke 

komponen lainya. Adapun banyak jenis kabel yang dipergunakan dalam 

suatu pengerjaan juga berbeda beda tempat pemasangan nya. 

 

Gambar 2. 24 Kabel NYY 
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Gambar 2. 25 Kabel Tunggal 

m) Blower  

Pembersih debu atau sering disebut di suatu pekerjaan dengan nama lain 

blower yang mana bekerja dengan mengeluarkan tekanan udara bersuhu 

menengah sering digunakan untuk pembersihan suatu komponen atau 

pengeringan komponen yang basah. 

 

Gambar 2. 26 Blower 

n) Kuas 

Dalam kegiatan kerja praktek kuas banyak digunakan untuk suatu 

pekerjaan cleaning motor atau komponen listrik dari debu atau kotoran 

yang menempel pada bagian luar /badan dari komponen itu sendiri. 

 

Gambar 2. 27 Kuas 
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o) Majun 

Majun atau kain bekas banyak dijumpai di area perindustrian yang 

berfungsi untuk proses cleaning suatu komponen di area tertentu. 

 

p) Kunci Inggris 

Dalam kerja praktek kunci inggris sering digunakan dalam kegiatan 

bongkar atau pemeliharaan motor motor listrik. Penggunaan kunci inggris 

ini lebih efesien karena 1 alat saja dapat dipergunakan untuk membuka 

atau menutup berbagai ukuran baut pada motor atau komponen lainya. 

 

Gambar 2. 28 Kunci Inggris 

q) Obeng 

Obeng yang berfungsi untuk membuka atau menutup scrup sering 

digunakan dalam pekerjaan di bidang kelistrikan baik kegiatan PM motor 

maupun komponen lainya sampai penggatian lampu juga sering 

menggunakna obeng untuk alat bantu. 

 

Gambar 2. 29 Obeng set 
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2.4.2 perangkat lunak 

selain perangkat keras yang sudah dijelaskan diatas,ada juga perangkat 

lunak yang bertujuan untuk menopang suatu pengerjaan didalam 

kelistrikan PLTU tenayan 

a) microsoft office 

microsoft office seperti excel dan world digunakan untuk menginput data 

data hasil pengujian atau pengukuran diberbagai sistem. 

 

Gambar 2. 30 Microsoft Excel 

b) isa TDMS (Test and Data Management Software) 

TDMS adalah perangkat lunak kuat yang menyediakan menajemen data 

untuk aktivitas pengujian penerimaan dan pemeliharaan. Perangkat lunak 

TDMS mengatur data dan hasil pengujian untuk sebagian besar 

peralatanlistrik yang diuji denga set ISA dan perangkat lunak terkait. 

Perangkat lunak TDMS juga memungkin untuk jaringan listrik dengan 

gardu induk,dan sebagian besar peralatan listrik lainya. 

 

Gambar 2. 31 Aplikasi TDMS 
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2.5 Data Data Yang Diperlukan 

Dalam menyelesaikan tugas kerja praktek maka disini saya membutuhkan 

beberapa data yang diperlukan diantara lainya yaitu : 

a.) Data Sistem DC PLTU Tenayan Unit 2 

b.) Data Instalasi Sistem DC PLTU Tenayan Unit 2 

c.) Data Beban Beban DC PLTU Tenayan Unit 2 

d.) Data Jenis Gangguan dan Solusi 

2.6 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen Dokumen yang dihasilkan setelah melaksanakan kegiatan dalam 

Kerja Praktek adalah : 

a.)  Data hasil pengukuran arus,tegangan dan tahanan 

b.)  Data hasil tracing Ground Fault. 

c.) Data beban sistem DC Pltu Tenayan Unit 2 

2.7 Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

 Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan 

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut : 

a) Dalam mencari penyebab masalah dalam setiap gangguan yang terjadi 

b) Adanya beberapa peralatan yang belum pernah ditemui dan diketahui 

fungsi dari alat tersebut 

c) Penyesuain antara praktik saat dikampus dan dunia industri 

d) Belumnya mahir menggunakan alat yang tak dijumpai dikampus 

e) Minimnya buku referensi.  

2.8 Hal-Hal yang Dianggap Perlu 

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

kami anggap perlu, diantaranya : 

1. Mengambil data data yang dianggap perlu guna membantu penyelesaian 

laporan kerja praktek. 

2. Mengambil dokumentasi yang dianggap perlu guna membantu 

penyelesaian laporan kerja praktek. 
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3. Memperbanyak referensi baik buku dari perpustakaan PT.PJB UBJOM 

PLTU TENAYAN ,langsung dari karyawan dilapangan,dan media 

internet. 
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BAB III 

TRACING DC GROUND FAULT PADA SISTEM DC  

PLTU TENAYAN UNIT 2 

 

3.1 Sistem DC 220v Pltu Tenayan 2x110 MW 

Sistem DC pada suatu pembangkit memiliki peranan sangat penting dalam 

kelancaran operasi Pembangkit itu sendiri dalam melayani kebutuhan listrik 

bagi para konsumen. Sistem DC pada Pembangkit disuplai oleh rectifier dan 

baterai yang mana keduanya dihubungkan paralel dengan beban. dalam 

keadaan normal Sistem DC akan disuplai oleh rectifier secara langsung, 

namun pada saat terjadi Blackout dari sistem AC maka baterai akan bekerja 

secara otomatis mensuplai beban dengan range waktu tertentu. 

Sistem DC adalah alat bantu utama yang sangat diperlukan sebagai 

suplai   arus searah (direct current ) yang digunakan untuk peralatan-

peralatan kontrol, peralatan proteksi dan peralatan lainnya yang 

menggunakan sumber arus DC, baik untuk unit pembangkit dalam keadaan 

normal maupun dalam keadaan darurat (emergency). 

Dalam instalasi sumber tegangan/arus searah (direct current, DC) meliputi 

charger, baterai dan perlengkapan lainnya seperti: panel panel kontrol, 

instalasi/pengawatan listrik, meter-meter, dan indikator. 

Sistem DC pada Pembangkit berfungsi sebagaipenerangan lampu darurat, 

pompa BFP turbin memompa oli yang digunakan untuk pelumas poros turbin, 

dan peralatan elektronik ruang I&C. Perlatan ini sangat penting bagi sebuah 

Pembangkit bilamana sistem DC tidakberfungsi sebagaimana mestinya maka 

dapat membahayakan peralatan itu sendiri. 

Seperti hal nya DC system, AC system juga diperlukan untuk peralatan 

elektronik ruang I & C dan sumber-sumber yang membutuhkan supply 

Tegangan AC yang tidak boleh terganggu seperti control pada DCS system, 

HRSG system, Steam turbine controller dan lainnya. 

Saat kondisi normal operasi, beban beban pembangkit yang tidak boleh 

mati akan di ambilkan dari AC/DC system ini. Hal ini bertujuan untuk 

keadaan emergency terjadi di pembangkit, semisal saat blackout, semua 



  

38 

 

sumber tenaga akan hilang kecuali sumber yang dari Battery. Battery akan 

men-supply beban beban yang di pasangkan pada Charger dan UPS. 

Jika tidak ada AC/DC system pada pembangkitan ataupun jika AC/DC 

system gagal, maka saat terjadi blackout akan berdampak kerusakan yang 

sangat fatal karena Emergency oil pump dan DC turning tidak running 

sehingga menyebabkan bearing bearing generator dan turbin rusak (tidak ada 

pelumasan pada turbin), dan shaft turbin akan melengkung (Bending) karena 

panas dan tiba tiba berhenti berputar.Dan juga control ke unit akan hilang 

sehingga tidak bisa segera eksekusi menyelamatkan peralatan. 

 

 
 

Pada gambar 3.1 , dijelaskan diagram block AC/DC system secara umum. 

Secara umum, AC/DC system memiliki sumber AC input lebih dari 1 untuk 

keandalan, dengan beberapa rectifier. Rectifier yang digunakan adalah rectifier 

penyearah penuh 3 phasa untuk mendapatkan output daya yang lebih bagus 

dari segi ripple dan juga daya yang disearahkan. 

Output dari rectifier akan di distribusikan ke berbagai beban DC dan juga 

battery dan inverter pada distribution panel. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Blok AC/DC system 
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3.2 Prinsip Kerja DC System 

Dalam mengoperasikan peralatan kelistrikan terdapat 2 macam sumber tenaga 

untuk kontrol yaitu sumber arus searah (DC/direct curent) dan sumber arus bolak-

balik (AC/Alternating Current). Sumber tenaga untuk kontrol harus 

mempunyakeandalan dan stabilitas yang tinggi, untuk itu maka digunakanlah 

baterai sebagai sumber arus searah untuk keadaan emergency. 

Sumber AC 3 phase mengambil dari 2 sumber yang berbeda, misalkan satu 

sumber mengambil dari Bus feeder normal unit maka sumber ke dua mengambil 

dari sumber sub- station transformer dari unit pembangkitan itu. Setiap sumber 

AC men-supply rectifier sendiri sendiri. Hal ini bertujuan untuk menambah 

keandalan system (Redundant), jika bus feeder normal mengalami masalah artinya 

rectifier 1 mati, maka rectifier 2 pun masih bisa mensupply beban DC 100%. Jika 

rectifier ke 2 mati, maka supply tie-line masih bisa men-supply beban DC pada 

distribution panel. Jika Tie-Line tidak ada supply juga maka Battery masih bisa 

mensupply tapi dengan daya terbatas tergantung dari kapasitas battery yang 

dimiliki masing masing unit. 

Pada DC system Unit Pembangkitan Gresik Gas Turbine, menggunakan 

tegangan output charger sebesar 220 Vdc (tegangan Floating), dan memiliki 

battery 104 buah yang dipasang seri dengan kapasitas battery 500 Ah. 

 
Gambar 3. 2 Blok Diagram Charger 
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Pada gambar 3.2 dijelaskan diagram block dari system battery charger 

pada system pembangkitan. Ada beberapa peralatan utama yang menunjang 

battery charger, yaitu main breaker, trafo isolasi, thyristor bridge, rangkaian filter, 

control card, battery dan distribution panel. 

Ada beberapa mode pengoperasian juga dalam battery charger, yaitu float 

charge, equalize charge dan boost charge. 

3.3 Komponen Utama Pada Sistem DC 

Adapun sistem DC mempunyai komponen penting dalam menunjang 

instalasi DC pada pembangkit itu sendiri, diantaranya yaitu ada Charger 

Battery,Baterai,dan Inverter. 

3.3.1 Battry Charger 

Battery Charger merupakan suatu peralatan yang menkonversi 

tegangan AC menjadi tegangan DC dan melakukan pengisian muatan pada 

baterai. Prinsip kerja dari battery charger adalah dengan memotong 

tegangan 3 fasa 220V 50Hz. Pemotongan dengan sudut penyalaan tertentu 

akan mengakibatkan nilai tegangan berkurang sesuai dengan tegangan 

yang diinginkan.Tegangan yang dihasilkan oleh battery charger 

disearahkan oleh thyristor yang sudut penyalaannya diatur oleh card 

controller yang terhubung pada gate dan katoda thryristor.  

Battery charger adalah peralatan yang berfungsi untuk 

menyearahkan sumber AC menjadi sumber DC. Seperti yang telah 

disampaikan sebelumnya, Sistem DC adalah alat bantu utama yang sangat 

diperlukan sebagai suplai arus searah (direct current ) yang digunakan 

untuk peralatan-peralatan kontrol, peralatan proteksi dan peralatan lainnya 

yang menggunakan sumber arus DC, baik untuk unit pembangkit dalam 

keadaan normal maupun dalam keadaan darurat (emergency). Dalam 

instalasi sumber tegangan/arus searah (direct current, DC) meliputi 

charger, baterai dan perlengkapan lainnya seperti: panelpanel kontrol, 

instalasi/pengawatan listrik, meter-meter, dan indikator 

Battery charger terdiri dari beberapa komponen, yaitu thyristor 

bridge, card control, trafo isolasi, system pendingin berupa heatsink 
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thyristor dan juga fan dan distribusi panel. Fungsi dari thyristor bridge 

adalah untuk menyearahkan sumber AC menjadi output DC. 

Penyearahan arus AC menjadi DC ada 2 jenis, yaitu penyearahan 

setengah gelombang dan penyearahan gelombang penuh.Half wave 

rectifier atau penyearah setengah gelombang adalah penyearah gelombang 

yang paling sederhana karena menggunakan satu blok dioda (bisa dioda 

tunggal atau banyak dioda yang diparalel), untuk mengubah tegangan 

dengan arus AC (bolak-balik) menjadi tegangan dengan arus DC (searah). 

 

 
 

 

 

Prinsip kerja penyearah yang satu ini adalah dengan memanfaatkan 

karakteristik yang ada pada dioda dimana hanya bisa dilalui oleh arus satu 

arah saja. Penyearah ini disebut setengah gelombang karena hanya 

melewatkan siklus positif dari sinyal AC. Penyearah ini banyak digunakan 

pada rangkaian power supply berfrekuensi tinggi seperti power supply 

SMPS 

 Kelebihan dari penyearah setengah gelombang adalah 

rangkaiannya yang sangat simpel dan murah karena hanya menggunakan 

dioda tunggal. Sedangkan kekurangannya adalah ripplenya yang sangat 

besar, dan jika digunakan dalam aplikasi frekuensi rendah menjadi tidak 

halus dan membutuhkan kapasitor yang besar 

 

 

 

Gambar 3. 3 penyearah setengah gelombang 
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3.3.2 Rectifier  

Penyearah  (Rectifier)  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  

mengubah  sumber  arus bolak-balik (Alternating Curent)menjadi  sinyal  

sumber  arus searah (Direct  Curent).  Tujuan  dari  penggunaan  rectifier  

yang  teregulasi  adalah  untuk  mendapatkan tegangan  keluaran  yang  

konstan  bila  ada  perubahan  arus  beban  ataupun  inputan  (AC) yang  

jelek  sekalipun,  serta  batterai  sebagai  penyimpanan  tenaga  listrik  bila  

tegangan  (AC)cutover. 

Pada  dasarnya  konsep  penyearah  gelombang  dibagi  dalam  2  

jenis  yaitu, Penyearah  setengah  gelombang  dan  penyearah  gelombang  

penuh.  

Penyearah  setengah  gelombang (half  wave  rectifer)  hanya  

menggunakan  1  buah diode  sebagai  komponen  utama  dalam  

menyearahkan  gelombang AC.  Prinsip  kerja  dari penyearah  setengah  

gelombang  ini  adalah  mengambil  sisi  sinyal  positif  dari  gelombang 

AC  dari  transformator.  Pada  saat  transformator  memberikan output  

sisi  positif  dari gelombang AC  maka  diode  dalam  keadaan forward 

bias  sehingga  sisi  positif  dari gelombang AC  tersebut  dilewatkan  dan  

pada  saat  transformator  memberikan  sinyal  sisi negatif  gelombang AC  

maka  dioda  dalam  posisi reverse  bias,  sehingga  sinyal  sisi  negatif 

tegangan AC  tersebut  ditahan  atau  tidak  dilewatkan  seperti  terlihat  

pada  gambar  sinyal outputpenyearah  setengah  gelombang  berikut. 

Prinsip  kerja  dari penyearah  setengah  gelombang  ini  adalah  

mengambil  sisi  sinyal  positif  dari  gelombang AC  dari  transformator.  

Pada  saat  transformator  memberikan output  sisi  positif  dari gelombang 

AC  maka  diode  dalam  keadaan forward bias  sehingga  sisi  positif  dari 

gelombang AC  tersebut  dilewatkan  dan  pada  saat  transformator  

memberikan  sinyal  sisi negatif  gelombang AC  maka  dioda  dalam  

posisi reverse  bias,  sehingga  sinyal  sisi  negatif tegangan AC  tersebut  

ditahan  atau  tidak  dilewatkan  seperti  terlihat  pada  gambar  sinyal 

outputpenyearah  setengah  gelombang  berikut. 
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Penyearah    gelombang  penuh  dapat  dibuat  dengan  2  macam  

yaitu, menggunakan  4  diode  dan  2  diode.  Untuk  membuat  penyearah  

gelombang  penuh dengan  4  diode  menggunakan  transformator  non-CT  

seperti  terlihat  pada  gambar berikut  : 

Prinsip  kerja  dari  penyearah  gelombang  penuh  dengan  4  diode  

diatas dimulai  pada  saat  output  transformator  memberikan level  

tegangan  sisi  positif, maka  D1,  D4  pada  posisi forward  bias  dan  D2,  

D3  pada  posisi reverse  bias sehingga level  tegangan  sisi  puncak  

positif  tersebut  akan  di  lewatkan  melalui  D1 ke  D4.  Kemudian  pada  

saat output  transformator  memberikan  level  tegangan  sisi puncak  

negatif  maka  D2,  D4  pada  posisi  forward  bias  dan  D1,  D2  pada  

posisi reverse  bias  sehingan level  tegangan  sisi  negatif  tersebut  

dialirkan  melalui  D2, D4. 

Penyearah  gelombang  dengan  2  diode  menggunakan  

tranformator  dengan CT  (Center  Tap).    Rangkaian  penyearah  

gelombang  penuh  dengan  2  diode  dapat dilihat  pada gambar  berikut : 

Prinsip  kerja  rangkaian  penyearah  gelombang  penuh  dengan  2  

dioda  ini dapat  bekerja  karena  menggunakan  transformator  dengan CT.  

Transformator dengan CT  seperti  pada  gambar  diatas  dapat  

memberikan output  tegangan ACpada  kedua  terminal output  sekunder  

terhadap  terminal CT  dengan  level  tegangan yang  berbeda fasa  180°.  

Pada  saat  terminal  output  transformator  pada  D1 memberikan  sinyal  

puncak  positif  maka  terminal output  pada  D2  memberikan sinyal  

puncak  negatif,  pada  kondisi ini D1 pada posisi forward dan D2 pada 

posisi reverse.  Sehingga  sisi  puncak  positif  dilewatkan  melalui  D1.  

Kemnudian  pada saat  terminal output  transformator  pada  D1  

memberikan  sinyal  puncak  negatif  maka  terminal output pada  D2  

memberikan  sinyal  puncak  positif,  pada  kondisi  ini D1  posisi reverse  

dan  D2  pada  posisi forward.  Sehingga  sinyal  puncak  positif 

dilewatkan  melalui  D2.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  

gambar outputpenyearah  gelombang  penuh  berikut  : 
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3.3.3 Baterai 

Baterai merupakan salah satu media penyimpanan energi listrik 

yang telah digunakan secara luas. Menurut cara pemakaiannya, baterai 

terbagi menjadi dua yaknidisposable (satu kali pakai) dan rechargeable 

(dapat digunakan berulang kali).Accumulator/Accu merupakan salah satu 

contoh dari sumber daya rechargeable, dan salah satu contoh rechargeable 

battery adalah Baterai NiCd atau NiCad Battery. Baterai NiCd 

menerapkan prinsip elektrokimia, di mana keberadaan zat elektrolit (zat 

yang mampu menghantarkan listrik, umumnya zat ionik) dan dua 

elektroda, yang salah satunya berperan sebagai kutub negatif sementara 

elektroda lain berperansebagai kutub positif, menyebabkan terjadinya 

siklus ionik yang menghasilkan arus listrik. Baterai tersebut diberi nama 

NiCd karena menggunakan elektroda Nikel dalam bentuk Nikel hidrat 

(NiOOH) dan Cadmium (Cd). 

Nikel sendiri merupakan logam berwarna putih-abu, dapat ditempa, 

elastis, serta memiliki tingkat kekuatan dan resistansi terhadap korosi yang 

tinggi. Resistansi tersebut sekaligus mengimplikasikan bahwa Nikel 

memiliki kecenderungan yang relatif rendah untuk mengalami reduksi. 

Nikel juga merupakan penghantar panas dan listrik yang cukup baik, serta 

memiliki sifat kemagnetan pada suhu di bawah 345oC. Pada bentuk 

logam, Nikel tidak reaktif, tidak larut dalam air panas maupun air dingin, 

ammonia, tidak terpengaruh oleh asam nitrit yang terkonsentrasi, dan basa 

yang terkonsentrasi. Walau demikian, Nikel larut dalam asam nitrit encer, 

sedikit larut dalam asam klorida encer, serta asam sulfat encer. 

Sementara itu, logam Cadmium memilki warna putih-abu, dapat 

ditempa, elastis, dan permukaannya memiliki rona kebiruan. Cadmium 

cukup lunak untuk dipotong dengan menggunakan pisau, dapat larut dalam 

zat asam, tapi tidak dalam zat basa. Cadmium memiliki banyak kesamaan 

dengan seng, tapi membentuk lebih banyak senyawa kompleks. 

Baterai yang dapat diisi ulang lainnya adalah baterai Lead-Acid. 

Aki merupakan salah satu jenis baterai yang menggunakan Asam Timbal 

(Lead-Acid) sebagai bahan kimianya. Aki banyak sekali jenisnya seiring 
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banyaknya penemuan-penemuan baru baik dari jenis bahan kimianya 

maupun konstruksinya, sehingga penggunaannya pun berbeda-beda. Jika 

kita salah dalam penerapannya berakibat perangkat kita tidak berfungsi 

dengan baik, bisa jadi lebih fatal, dapat merusak aki itu sendiri dan 

perangkat kita juga rusak karenanya. 

Sebagai contoh, aki buat mobil tidak bisa kita gunakan untuk 

menggantikan aki buat kursi roda elektrik atau sebaliknya. Karena aki 

untuk mobil berbeda fungsi dan karakteristiknya dengan aki untuk kursi 

roda elektrik walau mungkin tegangannya sama. 

 

 

 

Pada gambar 3.4 dijelaskan jenis Lead acid baterai, secara umum 

ada dua jenis aki (Lead Acid Battery), yaitu aki starter (Starting Battery) 

dan aki deep cycle (Deep Cycle Battery). Dalam unit pembangkitan, deep 

cycle battery yang digunakan, hal ini dikarenakan deep cycle battery 

memiliki keunggulan pada proses charge discharge yang lebih baik dan 

lebih tahan lama. 

 

 

Gambar 3. 4 Jenis jenis aki 
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3.4 Ground Fault 

Pada DC charger, tegangan outputdari DC charger adalah simetris. 

Maksudnya jika tegangan positif dihubungkan dengan ground dan 

tegangan negatif dihubungkan dengan ground besarnya sama. Jika DC 

charger dibebani, tegangan yang simetris ini menjadi asimetris karena 

induksi ke tanah. 

Positif-negatif ground disebabkan adanya salah satu kabel fasa 

positif atau negatif yang menyentuh bodi dan peralatan. Bodi dan peralatan 

telahdigroundingkan sehingga terjadi hubungan singkat antara fasa positif 

ke ground atau fasa negatif ke ground. Penyebab terjadinya positif atau 

negatif ground adalah adanya kabel yang terkelupas dan menyentuh bodi, 

selain itu pemasangan cover dari peralatan yang tidak sempurna 

menyebabkan kabel negatif atau kabel positif yang terjepit sehingga 

mengakibatkan terjadinya positif dan negatif ground. Akibat positif dan 

negatif ground adalah terjadinya ketidak seimbangantegangan (asimetris). 

apabila pengukuran dilakukan dengan fasa positif ke ground atau 

fasa negatif ke ground. Apabila terjadi positif ground maka pengukuran 

fasa negatif ke ground akan lebih besar dibandingkan pengukuran fasa 

positif to ground, dan hal iniberlaku sebaliknya. Akibat lain yang 

ditimbulkan adalah apabila fasa negatif ataupositif menyentuh ground 

maka akan mengakibatkan beban trip. 

Saat terjadi ground fault (positif ground fault) maka akan ada 

elektron yangmengalir dari negatif ke ground karena adanya tegangan 

negatif (-) yang terjadiantara beban dengan ground. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya pembuanganmuatan pada baterai atau kondisi 

discharge pada baterai. Keadaan tersebutmenyebabkan baterai seolah olah 

discharge sehingga baterai menjadi panas, dan halini dapat merusak 

baterai. Ilustrasi dari terjadinya positif ground terdapat Seda.ngkan saat 

terjadi negatif ground maka tidak ada elektron yangmengalir keluar dari 

battery (arus elektron mengalir dari (-) ke (+)). Ilustrasiterjadinya negatif 

ground terdapat pada gamabr dibawah. 
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Alarm terjadi saat perbedaantegangan antara positif to ground atau 

negatif to ground adalah 70% dari tegangan kerja (Tergantung setting 

ground fault masing masing peralatan).Positif dan negatif ground terjadi 

pada beban. 

Ground fault dapat diatasi dengan cara mematikan beban yang 

terjadi kesalahan isolasi dengan tanah. Untuk mencari beban yang 

mengalami groundfault dilakukan pengujian dengan menggunakan alat 

Battery Ground Fault Tracer (BGFT) merek Megger. 

Cara kerja BGFT adalah dengan menginjeksikan arus AC 0,1 A 

dengan frekuensi tertentu kepada pole yang mengalami ground fault 

dengan tanah. Arus tersebut akan melewati beban yang isolasi nya 

mengalami ground fault. Dan dilakukan pengecekan beban mana yang 

mengalami ground fault dengan cara melihat arus injeksi dengan clamp 

ampere khusus. Jika clamp ampere di-clamp-kan pada beban yang tidak 

mengalami ground fault maka arus penunjukan nol, dan apabila di-clamp-

kan dengan beban yang mengalami groundfault maka arus pada clamp 

ampere tersebur menunjukan 0,1 . 

3.5 Tujuan Pelaksanaan Tracing Ground Fault DC 

Adapun tujuan pelaksanaan Tracing Ground Fault DC ini antara lain : 

a.) Mencegah terjadinya kerusakan pada beban yang mengalami 

Graunding 

Gambar 3. 5 Negatif Ground Fault 
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b.) Mencegah terjadinya kecelakaan bagi para pekerja akibat terjadinya 

Graunding 

c.) Melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan hal hal yang 

dapat menyebabkan kerusakan atau kecelakaan yang lebis besar 

d.) Membuat rencana untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas dari 

instalasi sistem DC PLTU tenayan Unit 2 

3.6 Langkah Pengerjaan Tracing Ground Fault DC 

Berikut langkah kerja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

Tracing Ground Fault diantaranya : 

1. Pengecekan layar display pada sistem proteksi 

2. Setelah diketahui suspect mana yang bermasalah maka selanjutnya 

yaitu melakukan pengecekan terhadap beban dengan langkah sebagai 

berikut: 

a.) Melakukan Tracing satu persatu terhadap beban beban yang di 

indikasi terjadinya Grounding. 

 

Gambar 3. 6 kabel yang mengalami graund 

b.) Pada Tracing kali ini di dapat bahwa yang bermasalah adalah R47 

yaitu panel Crusher. 
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Gambar 3. 7 layar discplay 

c.) Saat panel Crusher dimatikan maka keadaan sistem DC kembali 

normal yang menandakan panel lain nya di anggap normal yang 

merupakan bagian dari me minimalisir proses pengerjaan. 

d.) Jika saat panel Crusher dimatikan tetapi keadaan sistem DC belum 

normal maka wajib dilakukan inspeksi lebih lanjut terhadap panel 

panel lainya . 

3.7 Pengukuran Kabel Dalam Kegiatan Tracing Ground Fault DC 

Pengukuran kabel yang diindikasi terjadinya kesalahan saat melakukan 

kegiatan tracing Ground Fault yaitu diantara lain : 

a.) Pengukuran tegangan kabel 

Pada tracing Ground Fault pengukuran tegangan pada kabel sangatlah 

perlu karena ita bisa mendeteksi tegangan pada kabel mana yang 

bermasalah . pegukuran tegangan kabel menggunakan alat megger 

yang bertujuan keakuratan hasil data yang diperoleh nantinya. 

 

Gambar 3. 8 Pengukuran tegangan 
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b.) Pengukuran tahanan isolasi 

Pengukuran tahanan kabel sistem DC yang di indikasi terjadinya 

masalah bertujuan untuk melihat besarnya tahanan isolasi pada kabel. 

Pengukuran ini bertujuan mendeteksi kebenaran kabel yang 

bermasalah bahwa ketidak sesuaian tahanan yang ada pada kabel yang 

bermasalah. 

 

Gambar 3. 9 pengukuran tahanan isolasi 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan selesainya Kerja Praktek (KP) di PT PJB UBJOM PLTU 

TENAYAN, saya menyusun laporan dengan judul Tracing Ground Fault Sistem 

DC PLTU TENAYAN UNIT 2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.) Ground Fault adalah arus yang mengalir ke ground padahal seharus nya 

jangan. Imajinasinya mudahnya adalah jika kita mempunyai baarang 

elektronik kemudia pada enclosure kita pegang nyentrum itu tandanya 

tidak ground. Namun demikian ketika dipasang ground pada elektronik 

tersebut dan arus meangalir ke ground itu namanya  ground fault. 

2.) Ground Fault mempunyai batas toleransi yaitu 10%,Jika kondisi Graund 

Faut  Sudah mencapai batas toleransi yaitu 10% keatas maka wajib 

dilakukan Tracing Ground Fault yaitu pencarian masalah pada sistem 

yang terindikasi terajdinya Ground Fault. 

3.) Pada intinya kegiatan Tracing Ground Fault bertujuan untuk memberikan 

keselamatan bagi para kerja yang kontak langsung dengan beban beban 

pada sistem nya khusunya di dalam industri dan juga mengantisipasi 

terjadi kerusakan terhadap beban yang diduga terajdinya Ground Fault. 

4.) Dengan adanya pelaksanaan Tracing Ground Fault ini dapat membantu 

meningkatkan kualitas sistem proteksi pada pembangkit listrik karena hal 

hal yang dapat menimbulkan resiko tinggi didalam perindustrian wajib 

untuk di netralisirkan. 

5.) Telah didapat sumber  permasalahan nya dari kegiatan tracing Ground 

Fault adalah kabel yang graund dari breaker 6kv menuju CCR 

CHCB,sehingga dilakukan penggatian kabel untuk menyelesaikan 

masalah Ground Fault. 
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4.2 Saran 

Untuk meningkatkan sistem proteksi pada sistem DC PLTU TENAYAN unit 

2 untuk lebih baik lagi maka perlu dilakukan tindakan pengerjaan yang sesuai 

SOP untuk pencegahan terjadinya gangguan gangguan seperti Ground Fault 

,selain itu tentunya untuk bahan seperti kabel kabel yang digunakan haruslah 

berstandar nasional karena jenis dan kualitas bahan mempengaruhi umur 

penggunaaan nya. Selain itu juga perlu diperhatikan untuk kondisi lokasi yang 

tetap harus dijaga kebersihan nya seperti terhindar dari hal hal yang dapat 

merusak bahan itu sendiri. 
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