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BAB I 

GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) 

ULP BENGKALIS 

 

1.1 Sejarah Singkat PT. ULP PLN (Persero) 

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 di proklamasikan 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 di serahkan kepada pemerintah Republik 

Indonesia. 

Sejalan dengan menigkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka di keluarkan 

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 menteri pekerjaan umum dan 

tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri 
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pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 

peringatan hari listrik dan gas digabungdengan hari kebangkitan pekerjaan umum 

dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. 

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan 

meteri pertambangan dan Energi No. 134/43.PE/1992 pada tanggal 31 Agustus 

1992 ditetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai hari Listrik Nasional. Secara 

garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-pembagian kurun 

waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu: 

1. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan Kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan 

Swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha kelistrikan untuk umum 

yang dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan 

listrik Swasta milik Belanda seperti: 

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 disebut dari Jepang dan melalui ketetapan 

Presiden RI. No. 1/Sd/. 1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan 

Listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi Belanda 

ke-1, perusahaan-perusahaan Listrik yang di bentuk dengan ketetapan 

Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya semula Pada Agresi 

Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor Jabatan 

listrik dan gas direbut oleh pemerintah Colonial Belanda, kecuali daerah 

AcehTahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik dan gas 

milik pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan Listrik Swasta 
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diserahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi Meja Bundar 

(KMB). Berdasarkan Keputusan Presiden No.163. 3 Oktober 1953 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi 

perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan Listrik milik Swasta 

tersebut diambil dan di gabungkan ke Jawatan tenaga. Di ubah menjadi 

Perusahaan Listrik Negara melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

dan tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 September 1959 setelah Dewan 

Direktur Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk. 

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

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

Tahun 1961 dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara 

(BPU-PLN), yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada 

didalam satu wadah organisasi. 

4. Periode Tahun 1967-1985 

Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan Lembaga masalah ketenagaan 

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

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No. 18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang Kelistrikan 

Kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan 

perencanaan umum dibidang Kelistrikan Nasional di samping tugas-tugas 

sebagian perusahaan. Mengingat kebijaksanaan energi perlu untuk ditetapkan 

secara Nasional, maka Kabinet pembangunan III dibentuk Departemen 

pertambangan dan Energy, 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 Energy 

Baru (LEB). Perubahaan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya 

yaitu: 

a. Pembinaan Program Kelistrikan 

b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan 

c. Pengembangan Energi Baru 
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Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang semula di pukul 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.Logo PLN dapat di lihat 

pada gambar 1.1 

 

 
Gambar 1. 1 Logo PLN 

(Sumber: Haikal, 2021) 

 

1.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis 

1.2.1 Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan 

terpecaya dengan bertumpu pada potensi. 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. 
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2. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha.  

 

1.2.3 Moto dan Struktur Organisasi 

Moto PT. PLN (Persero) ULP Bengkalis adalah listrik untuk kehidupan yang 

lebih baik. Sedangkan Struktur organisasi adalah gambaran diri organisasi atau 

susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatan masing-

masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentukan struktur organisasi 

atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan. 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. 

Organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan antar atasan dengan 

bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan tanggung jawab setiap 

masing-masing yang telah di berikan dalam suatu organisasi yang teratur. Adapun 

dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi adalah: 

1. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja 

2. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari 

atasan dan bawahan 

3. Mengkordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan tertentu 

4. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

Adapun struktur organisasi PLN dapat di lihat pada gambar 1.2 di bawah ini 
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Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1. 2 Struktur organisasi PT. PLN Rayon Bengkalis  

(Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis, 2020) 

Manager ULP Rayon 

Bengkalis 

ANDIKO BESTARI 
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SPV TEKNIK 
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AN KINERJA 
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SPV PA 
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Budiman 
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PJ K3L DAN 

KAM 

Fir Rizqi 

Pratama 

9517263 ZY 

AF DAL PIUTANG 

MUHAMAD 

MUSLIM 

70795067-R 

AN KINERJA 

RIDUAN 

6895078-R 

 

AN KINERJAYENDRI 

MARSON 

 

JO OP DAN HAR DIST 

Mhd ILHAM 

RAHMAD 

9312036 

 

JO OP DAN HAR DIST 

ANISA UTAMY 

RAMBE 

AMD.T 

972033-ZY 
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1.3 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis ini terletak di Pangkalan Batang, dan 

sistem pendistribusian tegangan di kantor distribusi yang terletak di Jalan Hang 

Tuah. 

 Penyuplaian tegangan ini mencakup dari Bengkalis, Perapat Tunggal, 

Pambang, dan Ketam Putih. Perencanaan telah membangun feeder jurusan 

perkantoran dan jaringan tegangan menengah ke arah Pematang Duku. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

PT.PLN (PESERO) ULP BENGKALIS 

 

2.1. Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan 

Selama pelaksanaan kerja praktek (KP) di PT.PLN (PESERO) ULP 

Bengkalis, penulis ditempatkan di kantor PT. ULP PLN (PERSERO) ULP 

Bengkalis di jalan Antara yang dimana kantor ini melayani gangguan 24 jam yang 

terjadi di lapangan atau dipelanggan. 

 

2.2 Deskripsi kerja Praktek (KP) 

 

Kegiatan harian pada minggu pertama bulan juli 2021 (5 juli s/d 9 juli 2021) 

1. Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek. melakukan breffing bersama 

anggota PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis penulis diberikan bekal 

tentang segala pekerjaan di PT. PLN (Persero) ULP. Rayon Bengkalis. 

Tahap pengenalan diri dihari pertama pada tanggal 5 juli kepada seluruh 

staf-staf Di PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis.adapun gambar waktu 

breffing dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2. 1 Briefing dan Pengenalan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

 selesai breffing lanjut Pengenalan staf staf pekerja di ULP pln 

bengkalis,pengenalan mulai dari PEJ K3L dan KAM sampai dengan SPV TEKNIK 

yaitu memperkenalkan diri dan tugas nya masing-masing,adapun gambar waktu 

pengenalan dapat dilihat pada gambar 2.2  

 

 
Gambar 2. 2 Pengenalan staf staf pekerja di ULP pln bengkalis 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2. Pada hari kedua pada tanggal 6 juli penulis menginput data pelangan di 

aplikasi PLN mobile.Data itu berupa ID pelanggan dan di input di aplikasi 

PLN mobile guna untuk memperbanyak pelanggan yang menggunakan 

aplikasi PLN mobile.Di aplikasi PLN mobile ini pelanggan dapat 

mengetahui informasi tentang pengunaan token pelanggan dan masih 

banyak lagi informasi lainnya. 

 
Gambar 2. 3  menginput data pelangan di apk PLN mobile 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

3. Pada hari ketiga pada tanggal 7 juli penulis melakukan  melakukan 

peneganggan kabel SR dari tiang ke rumah guna untuk merapikan dan 

menghemat pemakain kabel,adapun gambar waktu meneganggkan kabel 

dapat di lihat di gambar 2.4 

 
Gambar 2. 4 menegangkan kabel di tambak udang 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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Mengunjunggi GH (gardu hubung) di jalan hangtuah pada kesempatan ini penulis 

di beri arahan tentang pembagian feeder-fedeer yang ada di GH jalan hangtuah. 

Di dalam GH terdapat 4 feeder, feeder 1 (hang tuah), feeder 2 (antara), feeder 

3(sei.alam) ,feeder 4(soebrantas).adapun gambar pembagian feeder dapat di lihat 

pada gambar 2.5 

 

 

Gambar 2. 5 feeder hang tuah,sei alam,antara dan soebrantas 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Pada hari keempat pada tangal 8 juli penulis Mengikuti tim SR mengganti 

kwh meter prabayar yg rusak akibat tersambar petir dan menimbulkan 

kerusakan pada KWH meter dan di ganti dgn KWH meter yang baru,adapun 

gambar pergantian kwh meter dapat di lihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2. 6 mengganti kwh meter baru 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Pada hari ketiga pada tanggal 7 juli penulis mengikuti tim SR memindahkan 

KWH meter 3 phase di tambak udang desa penebal dari tempat yang lama 

yaitu di depan gudang yang lama ke tempat gudang baru yang lebih dekat 

dengan rumah tempat penjaga kolam udang dengan alasan lebih mudah 

untuk melakukan perawatan dan lebih menghemat dalam penggunaan 

kabel.adapun gambar pemindahan  kwh meter 3 phase dapat di lihat pada 

gambar 2.7 

 

     Gambar 2. 7 memindahkan kwh meter 3 phase di tambak udang 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Kegiatan harian minggu kedua bulan juli adalah: 

1. Kegiatan pada minggu kedua pada hari pertama melaksanakan kerja 

praktek, penulis Mengikuti tim P2TL mengecek kwh meter di bantan 

air,guna untuk menggetahui apakah ada pencurian listrik,pengecekan ada 

banyak cara yaitu dengan menggunakan tang amper,dan bisa di lihat 

langsung pada kabel SR yang dari tiang PLN masuk kerumah biasa nya 

Ada penjamperan kabel yang tidak resmi dari PLN dan itu bisa di indikasi 

kan pencurian.gambar pengecekan kwh meter dapat di lihat pada gambar 

2.8 
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Gambar 2. 8 pengecekan kwh meter 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
 

2. Kegiatan pada hari kedua minggu kedua melaksanakan kerja praktek,penulis 

ikut bersama tim P2TL mengecek kwh meter di bangkalan batang.pada 

pengecekan kali ini terdapat pelanggaran yaitu P2 dia adalah konsumen 

PLN dan melakukan pencurian listrik yaitu dengan cara menjamperkan 

langsung kabel SR yang ada di atas KWH meter yang menyebabkan PLN 

rugi,langsung di lakukan pembongkaran KWH meter dan harus membayar 

denda ke PLN.adapun gambar pembongkaran kwh meter dapat di lihat pada 

gambar 2.9 

 
Gambar 2. 9 membongkar kwh meter di rumah yang melakukan pelangaran 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3 Kegiatan pada tanggal 14 juli hari ketiga minggu ke dua, penulis Mengikuti tim 

SR menganti kwh meter 1 phase di indomaret jl.panglima minal.kerusakan 

yaitu KWH meter error tidak berfungsi dan langsung di gantikan gantikan 

dengan KWH meter yang baru,gambar pegantian kwh meter di indomaret dapat 

di lihat pada gambar 2.10 

 
        Gambar 2. 10 mengganti kwh meter yang baru di indomaret 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4 Kegiatan pada tanggal 15 juli hari ke empat minggu ke dua, ,penulis 

Mengunjungi PLTD di desa bangkalan batang,pada kesempatan ini penulis di 

beri pemahaman oleh petugas tentang pengoperasian di PLTD Mulai dari masin 

pembangkit,travo step up,sampai dengan pembagian jaringan listrik yang ada 

di bengkalis.adapun gambar waktu mengunjungi PLTD dapat di lihat pada 

gambar 2.11 

 
Gambar 2. 11 mengunjungi PLTD di bangkalan batang 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5 Kegiatan pada tanggal 16 juli hari kelima minggu ke dua,penulis menginput 

data pelangan berupa ID pelanggan, guna untuk memperbanyak pelanggan 

yang menggunakan aplikasi PLN mobile.Di aplikasi PLN mobile ini 

pelanggan dapat mengetahui informasi tentang pengunaan token pelanggan 

dan masih banyak lagi informasi lainnya,gambar waktu menginput data 

dapat di lihat pada gambar 2.12 

 
Gambar 2. 12 menginput data pelangan di apk PLN mobile 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan juli adalah: 

1. Kegiatan pada minggu ketiga pada hari pertama minggu ketiga 

melaksanakan kerja praktek penulis ikut bersama tim SR mengganti kwh 

meter sementara di rumah pelanggan di karnakan kwh meter utama rusak 

akibat error dan di ganti dengan sementara gambar dapat di lihat pada 

gambar 2.13 
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      Gambar 2. 13 kwh meter sementara 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 21 juli 2021 minggu ketiga hari ketiga.selanjutnya 

penulis ikut Bersama tim SR menganti kwh meter sementara dengan kwh 

meter yang baru di karnakan kwh meter yang lama rusak akibat tersambar 

petir,kwh meter sementara ini biasanya di gunakan dalam waktu 1-2 

hari,dan di gantikan dengan kwh yang baru,Gambar mengganti kwh meter 

sementara dapat dilihat pada gambar 2.14  

 
   Gambar 2. 14 mengganti kwh meter yang baru di rumah pelangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Kegiatan pada tanggal 22 juli 2021 minggu ketiga hari ke empat penulis ikut 

Bersama tim SR memasang KWH meter baru di ATM STAIN.gambar dapat 

di lihat pada gambar.2.15  

```  
Gambar 2. 15 memasang kwh meter baru di ATM  STAIN 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

4. Kegiatan pada tanggal 23 juli 2021 minggu ketiga hari ke lima penulis ikut 

Bersama tim SR memasang instalasi baru di ATM STAIN instalasi ini 

terdiri dari saklar untuk lampu dan stok kontak.gambar memasangg instalasi 

dapat di lihat pada gambar 2.16 

 
Gambar 2. 16 memasang instalasi di ATM STAIN 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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Kegiatan pada minggu keempat bulan November 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada tanggal 26 juli 2021 minggu ke empat hari pertama. Penulis 

ikut Bersama tim SR memasang kabel tiang untuk pelanggan rumah baru di 

jalan kelapapati darat.ada dua kabel yang di pasang dari tiang ke rumah yaitu 

fasa dan netral,kabel fasa memiliki ciri sedikit benjolan pada sampul nya 

sedangkan kabel netral polos.gambar memasang kabel tiang dapat di lihat 

pada gambar 2.17 

 
Gambar 2. 17 memasang kabel tiang untuk pelangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 27 juli 2021 minggu kempat hari ke dua, Melakukan 

breffing bersama anggota PT. PLN (Persero) ULP Rayon 

Bengkalis,selanjutnya penulis ikut pergi Bersama direktur ke bantan air 
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3. Kegiatan pada tangal 28 juli 2021 minggu ke empat hari ketiga, Melakukan 

breffing bersama anggota PT. PLN (Persero) ULP Rayon 

Bengkalis,manager ULP PLN bengkalis melakukan pemulangan sementara 

mahasiswa magang ke kampus akibat dampak dari PPKM 

Kegiatan harian minggu pertama bulan agustus 2021 

1. Kegiatan pada tangal 18 agustus 2021 melaksanakan kerja praktek.Penulis 

ikut Bersama tim P2TL melakukan operasi pengecekan kwh meter dengan 

menggunakan tang amper dengan cara mengukur arus yang masuk dari 

tiang ke rumah apakah masih sama atau berkurang,pengecekan kali ini 

berada di desa bantan air.gambar waktu melakukan pengecekan dapat di 

lihat pada gambar 2.18 

 
Gambar 2. 18 melakukan operasi pelangaran listrik di bantan air 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 19 agustus 2021, penulis menginput data pelangan di 

apk PLN mobile 
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3. Kegiatan pada hari selasa minggu pertama ,penulis ikut Bersama tim SR 

memasang kwh meter yang baru untuk pelanggan rumah baru pada 

kesempatan ini penulis juga ikut serta dalam merapikan kabel dari tiang ke 

rumah dengan di sisipkan dan dilekatkan di atas rumah.gambar Waktu 

merapikan kabel dapat di lihat pada gambar 2.19 

 
           Gambar 2. 19 merapikan kabel SR di rumah pelanggan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Kegiatan harian pada minggu ke dua bulan agustus 2021 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu ke dua bulan agustus 2021, melaksanakan kerja 

praktek,Untuk minggu kedua ini penulis ikut Bersama tim SR mengganti 

KWH meter dirumah pelangan di jalan pertanian.di karnakan kwh meter 

yang lama error dan rusak tidak dapat di gunakan lagi dan di ganti  dengan 

kwh meter yang baru,gambar dapat dilihat pada gambar 2.20 
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Gambar 2. 20 Mengganti KWH Meter di rumah pelangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 24 agustus 2021, penulis ikut Bersama tim SR 

mengganti KWH meter yang baru di rumah pelangan di jalan pramuka,di 

karnakan kwh meter yang lama rusak karna error dan tidak dapat berfungsi 

lagi,gambar waktu menggantikan kwh meter di rumah pelanggan dapat di 

lihat pada gambar 2.21 

 
Gambar 2. 21 mengganti kwh meter di rumah pelangan 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Kegiatan pada tanggal 25 agustus,penulis mengganti kertas penutup angin-

angin di kantor PLN ULP bengkalis di jalan antara,guna agar kotoran yang 

dari luar tidak masuk kedalam,penutup ini berupa kertas tipis seperti sampul 

buku.gambar dapat di lihat pada gambar 2.22 

 
Gambar 2. 22 mengganti kertas angin-angin di kantor ULP PLN bengkalis 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 26 agustus 2021 ,penulis Melakukan pemisahan kwh 

meter lama yang rusak sesuai dengan  merek dan di masukkan ke dalam 

karung.gambar dapat di lihat pada gambar 2.23 

 
  Gambar 2. 23 memasukkan kwh meter yang lama di dalam karung 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. `Kegiatan pada tanggal 27 agustus 2021, penulis Melakukan pemisahan kwh 

meter yg lama yang rusak sesuai dengan  merek dan di masukkan ke dalam 

karung.karna kwh meter yang lama sangat banyak maka pekerjaan ini di 

lakukan 2 hari berturut turut.gambar dapat di lihat pada gambar 2.24  

 

Gambar 2. 24 memasukkan kwh meter yang lama di dalam karung  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan Desember 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu ke tiga bulan agustus, penulis ikut tim SR merakit 

box kwh meter 3  phase,di dalam box kwh meter 3 phase terdiri dari 

breaker,plat logam,mcb 1 fhase,kabel hubung,stok kontak untuk 

menghidupkan modem,dan masih banyak alat lainnya.gambar merakit box 

kwh meter 3 phase dapat di lihat pada gambar 2.25 

 
Gambar 2. 25 Merakit box kwh meter 3 phase 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2 .Kegiatan pada tanggal 31 agustus 2021, Melakukan acara perpisahan dan 

foto-foto Bersama pekerja di kantor ULP PLN bengkalis,pada hari ini penulis 

tidak ikut kerja seperti hari lainnya,karna tangal 31 agustus habis nya waktu 

KP penulis,dan pada hari itu hanya melaksanakan acara perpisahan dengan 

pekerja di kantor.gambar foto bersama dapat di lihat pada gambar 2.26 

 

Gambar 2. 26 foto perpisahan Bersama anggota P2TL  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.3 Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan dapat saat melakukan kerja praktek (KP) berdasarkan 

spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat melihat, mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu 

yang didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di PT. PLN 

(Persero) Rayon Bengkalis serta mencari solusi penyelesaiannya. 

3. Dapat belajar disiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan di dunia 

kerja.  

4. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan PT. PLN (PESERO) ULP Bengkalis.  

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara profesional. 

 

 

  



 

25 
 

2.4 Perangkat Lunak atau Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

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

1.  Perangkat lunak  

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

untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT. PLN (PESERO) 

Rayon Bengkalis. 

b. Wireless Finder (WIFI) yang digunakan untuk mencari materi yang 

berkaitan dengan judul (KP) kerja praktek yang diambil.  

2. Perangkat keras  

c. Tang Amper  

d. Tangga 

e. Tang Biasa 

f. Obeng + (plus) 

g. Obeng - (minus) 

h. Tes Pen 

I. Helm praktek 

 

2.5 Data-Data Yang Dibutuhkan 

Di sini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan Kerja Praktek yaitu: Data sejarah singkat perusahaan, Data struktur 

organisasi perusahaan, data kegiatan harian departemen electrical. 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpualan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan setiap teknisi yang sedang praktek pada PT. 

PLN (PESERO) Rayon Bengkalis. 
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2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

distribusi.  

 

2.6 Kendala Yang Dihadapi Penulis 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini tidak mudah bagi penulis untuk 

menyelesaikan laporandan kendala yang sering dihadapi oleh penulis dalam 

penyusunan laporan ini adalah: 

1. Sulit mendapatkan buku referensi dan data-data yang dibutuhkan oleh 

penulis.  

2. Sulit untuk memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan pembimbing 

jika tidak terlibat langsung di lapangan.  

3. Sulit berkomunikasi untuk menanyakan suatu permasalahan jika berada di 

area lapangan pekerjaan.  
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BAB III 

PEMASANGAN BARU KWH METER 3 PHASE 

 

3.1 Pengertian listrik 3 phase 

Listrik 3 Phase adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat Phase 

(R,S,T) dan satu kawat neutral (N) atau sering dibilang kawat ground. Menurut 

istilah Listrik 3 Phase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. 

Umumnya listrik 3 Phase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan Industri 

atau pabrik. 

Listrik 3 fasa adalah listrik AC (Alternating Current) yang menggunakan 3 

kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing Phasenya sama, 

tetapi berbeda dalam sudut curvenya sebesar 120 derajat. 

Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 phase ini, yaitu : 

- Tegangan antar phase (Vpp : voltage phase to phase atau ada juga yang 

menggunakan istilah Voltage line to line) 

- Tegangan phase ke neutral (Vpn : Voltage phase to neutral atau Voltage line to 

neutral). 

Sistem 3-Fase Hubungan Bintang dengan tegangan 380/220V 

Gambar sistem 3 phase hubung bintang dapat di lihat pada gambar 3.1 

 

Gambar 3. 1 sistem 3 phase hubung bintang 
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Gambar tersebut adalah contoh sistem 3-Fase yang dihubung bintang.Titik 

pertemuan dari masing-masing Fase disebut dengan titik netral.Titik netral ini 

merupakan common dan tidak bertegangan. 

Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3-Faseini : Tegangan 

antar Fase (Vpp : voltage Fase to Fase atau ada juga yang menggunakan istilah 

Voltage line to line) dan tegangan Fase ke netral (Vpn : Voltage Fase to netral atau 

Voltage line to netral). Sistem tegangan yang dipakai pada gambar di atas adalah 

yang digunakan PLN pada trafo distribusi JTR (380V/220V), dengan titik netral 

ditanahkan. 

Seperti halnya sistem yang dipakai PLN, seperti pada gambar di atas, di dalam 

sistem Jaringan Tegangan Rendah (JTR) yang langsung ke perumahan, PLN 

menggunakan tegangan antar Fase 380V dan tegangan Fase ke netral sebesar 220V. 

Demikian juga dengan sistem kelistrikan di dalam gedung-gedung pemerintahan 

yang menggunakan tegangan antar Fase 380V dan tegangan Fase ke netral sebesar 

220V ke dalam instalasinya, tetapi berbeda dengan perumahan, gedung-gedung 

harus dapat membagi sistem 3 fase ini (R,,S,T, N) menjadi seimbang dalam 

pemakaian listriknya agar tidak terjadi gangguan/panas dalam sistem penghantar 

jaringan kabelnya, yang dapat juga menyebabkan gannguan pada sistem distribusi 

pada gardu. 

Rumus tegangan antar fase dapat digambarkan sebagai berikut:  

Vpn = Vpp/√3  –>  220V = 380/√3 

Secara umum ada 2 macam jenis hubungan pada transformator tiga phasa yaitu : 

Hubungan Bintang (Y) 
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Hubungan bintang ialah hubungan transformator tiga fasa, dimana ujung-ujung 

awal atau akhir lilitan disatukan. Titik dimana tempat penyatuan dari ujung-ujung 

lilitan merupakan titik netral. Arus transformator tiga phasa dengan kumparan yang 

dihubungkan bintang yaitu; IA, IB, IC masing-masing berbeda 120°. 

Transformator tiga phasa hubungan bintang. 

Dari gambar diperoleh bahwa : 

IA = IB = IC = IL 

IL = Iph 

VAB = VBC = VCA = VL-L 

VL-L = Vph 

Dimana : 

VL-L = tegangan line to line (Volt) 

Vph = tegangan phasa (Volt) 

IL = arus line (Ampere) 

Iph = arus phasa (Ampere) 
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Hubungan Segitiga/ Delta (Δ) 

 

 

 

Hubungan segitiga adalah suatu hubungan transformator tiga fasa, dimana cara 

penyambungannya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung 

mula lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga dan akhir 

fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Tegangan transformator tiga phasa 

dengan kumparan yang dihubungkan segitiga yaitu; VA, VB, VC masing-masing 

berbeda 120°. 

Transformator tiga phasa hubungan segitiga/delta. 

Dari gambar diperoleh bahwa : 

IA = IB = IC = IL 

IL = Iph 

VAB = VBC = VCA = VL-L 

VL-L = Vph 

Dimana : 

VL-L = tegangan line to line (Volt) 

Vph = tegangan phasa (Volt) 

IL = arus line (Ampere) 

Iph = arus phasa (Ampere) 
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3.2 Keuntungan menggunakan listrik 3 phase 

Menggunakan listrik 3 phase sebenarnya memiliki keuntungan. Keuntungan 

Listrik 3 phase yaitu : 

a. Menyediakan daya listrik yang besar ( biasanya pada industri menengah 

dan besar ). Industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar 

sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Tapi pada output terakhir 

untuk pemakaian hanya memerlukan satu phase ( memilih salah satu 

dari 3 phase yang ada ). Listrik 3 phase biasanya diperlukan untuk 

menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. 

b. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi maka arus yang akan 

mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya 

yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. 

3.3 Persyaratan Pemasangan Baru Kwh Meter 3 Phase 

1. Foto copy KTP konsumen 

2. Lokasi tempat konsumen 

3. Denah bangunan konsumen 

4. JIL yang di keluarkan oleh biro 
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3.4 Komponen Untuk Pemasangan Baru Kwh Meter 3 Phase 

3.4.1 Satu unit box panel listrik 3 phase 

 

Gambar 3. 2 gambar box panel listrik 3 phase 

Di dalam box panel ini lah kwh meter 3 phase saerta komponen nya akan di 

rakit fungsinya untuk pengaman bagi kwh meter 3 phase,gambar box panel terdapat 

pada gambar 3.2 jenis logam yang paling umum di gunakan dalam pembuatan box 

panel adalah aluminium,stainless steel,dan karbon. 

3.4.2 Satu unit MCB 3 phase 

 

      Gambar 3. 3 gambar mcb 3 phase 

Fungsi MCB 3 phase di sini sebagai  pengaman hubung singkat,dan 

pengaman beban lebih dan berfungsi juga sebagai saklar utama,gambar MCB 3 
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phase dapat di lihat pada gambar 3.3 MCB terbuat dari terminal 

trip,elektromagnetik trip,pemadam busur api,dan mekanisme pemutusan. 

3.4.3  Lima batang plat konduktor 

 

Gambar 3. 4 gambar plat batang konduktor 

Plat konduktor di panel kwh meter di sini berfungsi sebagai tempat singah 

nya kabel SR dari PLN sebelum masuk langsung ke kwh meter,gambar plat 

konduktor dapat di lihat pada gambar 3.4 plat konduktor biasanya terbuat dari besi 

aluminium yang mudah serta kuat, plat aluminium mempunyai karakter anti 

karat,tidak gampang terbakar serta tahan pada semua type cuaca,plat type ini sendiri 

gampang di buat,sehingga banyak di pakai dalam bagian industri. 

3.4.4 Sepatu kabel 

 

Gambar 3. 5 gambar sepatu kabel 

Fungsi sepatu kabel di sini  untuk menyambung kabel ke terminal degan di bautkan 

pada busbar. Adapun gambar sepatu kabel dapat di lihat pada gambar 3.5 sepatu 

kabel merupakan connector kabel yang di gunakan sebagai penyambung antara 

kabel dengan alat listrik dan komponen listrik,ada beragam jenis sepatu kabel salah 
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satu nya adalah kabel skun model SC,skun SC terbuat dari tembaga yang di 

krom,sehinga tidak mudah berkarat. 

3.4.5  Stop kontak 

 

Gambar 3. 6 gambar stop kontak 

Fungsi stop kontak di kwh meter 3 phase ini adalah sebagai tepat colokan modem 

supaya terhubung arus listrik,adapun gambar stop kontak terdapat pada gambar 3.6 

bentuk stop kontak pada umumnya memiliki bahan utama dari plastic PVC atau 

jenis isolator lainnya,memiliki dua buah lubang tempat colokan,untuk 

menyambung kabel listrik fasa dan netral,selain itu stop kontak yang bagus dan 

aman,sebaiknya di lengkapi juga dengan terminal arde agar instalasi dan alat listrik 

di rumah menjadi lebih aman di gunakan. 

3.4.6 MCB 1 phase  

 

Gambar 3. 7 gambar mcb 1 phase 

Fungsi MCB 1 phase ini pada kwh meter 3 phase adalah sebagai kontak arus fasa 

yang masuk ke stop kontak untuk menghidupkan modem,gambar MCB 1 fhase 

terdapat pada gambar 3.8 
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3.4.7 Kabel NYM 16 mm secukupnya 

 

Gambar 3. 8 gambar kabel NYM 16 mm 

Fungsi kabel ini pada kwh meter 3 phase adalah umtuk menghubungkan 1 

komponen dengan komponen yang lain,adapun gambar kabel NYM terdapat pada 

gambar 3.8 jenis kabel ini sering di gunakan di rumah dan gedung,dengan inti kabel 

yang terdiri dari satu sampai empat inti dan di lengkapi dengan lapisan isolasi 

PVC,keberadan bahan isolasi mambuat kabel bisa di gunakan di daerah kering 

ataupun basah,dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik.  

3.4.8  Modem listrik 

 

Gambar 3. 9 gambar modem listrik 
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Fungsi modem pada kwh meter 3 phase ini adalah untuk membaca pemakaian 

kosumen dari jarak jauh,adapun gambar modem listrik terdapat pada gambar 3.9 

modem memilki berberapa jenis antara lain,modem kabel adalah modem yang 

dapat menerima data dari penyedia layanan lewat TV kabel,yang kedua modem 

ISDN merupakan cara komunikasi yang memiliki layanan data,suara,dan 

gambar,yang ketiga modem ASDL memungkinkan megakses internet dan 

menggunakan telepon analog secara bersamaan,dan yang ke empat modem analog 

merupakan modem yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. 

3.5 Cara pemasangan panel listrik 3 phase 

1. Kabel SR 4x16 mm milik PLN memiliki ciri atau kode khusus sebagai 

penentu RST dan N. Jika di raba dengan jari kabel SR memiliki sirip atau 

garis halus di sepanjang kabel. Kabel SR dengan satu garis adalah R, Kabel 

SR dengan ciri dua sirip/garis pada kulit kabel adalah S, Kabel SR dengan 

ciri tiga garis adalah T dan N di tandai dengan kabel SR polos tanpa ada 

garis pada kulit kabel. 

2. Pasangkan sepatu kabel pada ke empat ujung kabel SR dan bautkan ke 

masing masing Plat Konduktor pada Panel Listrik 3 phase. 

3. Pasangkan juga kabel RSTN dari plat konduktor sebagai Input arus listrik 

tiga phase ke stand meter atau meteran listrik. 

4. Lubang nomer satu pada kwh 3 phase adalah Input kabel R dan lubang dua 

adalah Output kabel R, Lubang 3 Input kabel S dan Lubang 4 Output kabel 

S. Begitu seterus nya sampai kabel N (Netral) jika anda bingung saya akan 

pakai bahasa lain "Lubang Ganjil adalah Input (Arus Masuk) dan Lubang 

Genap adalah Output (Arus Keluar). Perhatikan contoh diagram panel listrik 

3 phase diatas dan ikuti sesuai pada gambar 3.10. 

5. Kabel Output RST dari kwh di hubungkan pada MCB 3 Phase sebelum 

akhirnya di aplikasikan ke instalasi gedung/Panel Listrik dalam Gedung. 

6. Output N (Netral) di hubungkan ke Plat Konduktor sebelum di hubungkan 

ke panel dalam gedung. 
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7. Plate konduktor itu sendiri di fungsikan sebagai penghantar arus listrik yang 

aman dan tahan terhadap panas. 

8. Terakhir Pasangkan Modem kwh 3 phase sesuai petujuk gambar yang 

tertera pada kotak pembungkus modem. Jenis modem yang berbeda 

biasanya juga berbeda cara koneksinya. Rangkaian modem kwh di atas 

hanya sebagi contoh saja. Modem itu sendiri di fungsikan sebagai pembaca 

dan pengirim data kinerja kwh ke kantor PLN. 
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3.6  Diagram panel listrik 3 phase 

Gambar diagram panel listrik 3 phase dapat di lihat  pada gambar 3.10 

  

Gambar 3. 10 gambar diagram panel listrik 3 phase 

 

 

Nama alat alat yang ada pada gambar 3,10 gambar diagram kwh meter 3 phase 

3 

1 

2 

5 

 

6 

 

7 

 

4 

 

8 
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1. kwh meter 3 phase digital 

2. stop kontak 

3. MCB 1 phase 

4. Kabel RSTN dari PLN 

5. Modem kwh meter 

6. MCB 3 phase 

7. Busbar  

8. Kabel output dari kwh meter 

Penjelasan tentang diagram panel listrik 3 phase 

Kabel RSTN dari PLN masuk ke busbar dan di pasangkan sepatu kabel lalu di 

bautkan di busbar keluaran dari busbar kabel RSTN masuk ke dalam kwh meter 

sesuai dengan petunjuk yang ada di kwh meter keluaran dari kwh meter masuk  

Ke MCB 3 phase yang masuk ke MCB 3 phase Cuma 3 kabel yaitu RST 

sedanngkan kabel N yang keluaran dari kwh meter masuk ke busbar,keluaran dari 

MCB  masuk panel instalasi pelanggan begitu juga dengan kabel N keluaran dari 

busabar masuk ke panel instalasi pelanggan.  
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3.7 Singel line diagram kwh meter 3 phase  

Adapun gambar single line diagram kwh meter 3 phase dapat di lihat pada 

gambar 3.11 

 

 

Gambar 3.11 gambar single line diagram kwh meter 3 phase 

L1,L2,L3 dan N adalah kabel input dari PLN masuk ke kwh meter L1,L2 dan L3 

di hubungkan dulu di busbar keluaran dari busbar masuk ke kwh meter keluaran 

dari kwh meter masuk ke MCB 3 phase keluaran mcb 3 phase masuk ke panel 

instalasi pelanggan,sedanggkan kabel N dar PLN masuk ke busbar keluaran dari 

busabar masuk ke kwh meter keluaran dari kwh meter masuk ke busbar lagi 

keluaran dari bubar langsung masuk ke panel instalasi pelanggan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada saat pemasangan baru kwh 

meter 3 phase maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dengan adanya sistem informasi secara online, dapat membantu dan 

mempercepat Pelanggan dalam mencari informasi tentang bagaimana 

prosedur dan tata cara dalam pelayanan pemasangan baru kwh meter 3 

phase pada PT. PLN (PERSERO) ULP Bengkalis. 

2. Dengan disediakannya proses pencarian pada sistem informasi secara 

online, dapat membantu dalam mencari data-data ataupun pemberitaan yang 

ada di PT. PLN (PERSERO) ULP Bengkalis. 

3. Dengan adanya sistem informasi secara online, dapat sebagai wadah atau 

media penyampaian aspirasi dari seluruh pelanggan atas pelayanan 

pemasangan baru kwh meter 3 phase yang ada di PT. PLN (PERSERO) 

ULP Bengkalis. 

 

4.2 Saran 

Untuk mendapatkan sistem informasi pemasangan baru kwh meter 3 phase, 

dapat dilakukan dengan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Peningkatan antar muka dengan datang langsung ke kantor PLN ULP 

bengkalis.  

2. Sistem informasi ini harus bisa dikembangkan dan terintegrasi sampai 

tingkatan keseluruhan pelayanan yang ada di PT. PLN (PERSERO) ULP 

Bengkalis. 
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LAMPIRAN 

Daftar kerja praktek untuk mahasiswa magang 

Hari Pagi Sore 

Senin – Kamis 07.30 - 12.00 WIB 13.30 - 16.30 WIB 

Jumat 07.30 - 11.30 WIB 13.30 - 17.00 WIB 

Catatan: Untuk di kantor PT. PLN (Persero) ULP Rayon Bengkalis mahasiswa 

magang diwajibkan masuk semua sampai waktu yang telah ditentukan. 

 

Kegiatan harian minggu pertama bulan juli 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 5 juli 

2021 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09.35  Pengenalan staf staf pekerja di ULP pln bengkalis 

10.00 - 16.30  Mengisi data pelangan di aplikasi PLN mobile 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 6 juli 

2021 

07.30  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 – 12:00 Mengisi data pelangan di apk pln mobile 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang 

3 
Rabu 7  juli 

2021 

07.30 - 08.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PLN Rayon Bengkalis. 

08.30 – 12:00  

Mengambar TM di tambak udang jl.bmd desa air 

putih dan tambak udang di desa sebauk dan 

mengunjungi GH di jalan antara 

17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 
  

4 
Kamis 8 juli 

2021 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00-12:00 
Mengikuti tim SR mengganti kwh meter prabayar 

yg rusak akibat di tembak petir  

01:30 - 16.30  Mengisi data pelangan di aplikasi PLN mobile 

16.30  Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang.    

5 
Jum’at 9 juli 

2021 

07.30  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00 – 16:30 
Mengikuti tim SR memindahkan kwh 3 phase di 

tambak udang desa penebal 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang 

 



 

 

Kegiatan harian minggu kedua bulan juli 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 12 juli 

2021 

07.30  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 – 12:00 
Mengikuti tim P2TL mengecek kwh meter di 

bantan air  

14.00 - 15.50  Mengisi data pelangan di apk PLN mobile 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 13 juli 

2021 

07.45  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09.00-12:00 
Mengikuti tim P2TL mengecek kwh meter di 

bangkalan batang 

02:00-16.30  

Menginput data pelangan di apk PLN mobile. 

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 14 juli 

2021 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.15 – 16:30  Mengikuti tim SR menganti kwh meter 1 phase 

16.30 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 15 juli 

2021 

07.30 

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 – 12:00 
Mengunjungi PLTD di desa bangkalan batang 

 

02:00-16:30 Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

16:30 
 Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang 

5 
Jumat 16 juli 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.30  Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan juli 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 

  

Senin 19 juli 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.00 - 16.00  Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Rabu 21 juli 

2021 

07.30 - 08.00  

Melaku pengecekan suhu tubuh dan briefing pagi 

bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00-12:00 
Mengikuti tim SR mengganti kwh meter di 

wonosari barat  

02:00-16:30 

 

Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

 

16.50 

  

Melakukan pengecekan suhu dan absensi pulang. 

3 
Kamis 22 juli 

2021 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 – 12:00 
Mengikuti tim SR menganti kwh meter 1 phase di 

bantan 

 

14:00-16:30 

 

Mengikuti tim SR memasang kwh meter 1 phase di 

STAIN 

17:00 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Jum’at 23 juli 

2021 

07.30 - 08.00 

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

 

08.30 – 09:00 

 

Mengantar barang di pelabuhan roro bengkalis 

 

14:00-16:00 

 

Mengikuti tim SR memasang instalasi di ATM di 

STAIN  

16.30 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan harian minggu keempat bulan juli 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 26 juli 

2021 

07.30 - 08.00 

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis.. 

09:00-12:00 

 

Mengikuti tim SR mengganti kwh meter 1 phase 

di kelapapati darat 

13:30-16:40  

 

Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 27 juli 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.50 - 16.30  

 

Pergi bersama direktur ke bantan air 

 

16.30 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 28 juli 

2021 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 – 09:00 Mengurus surat cuti akibat PPKM 

10:00 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan harian minggu pertama bulan agustus 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Rabu 18 agustus 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  
Pergi bersama tim P2TL mengecek kwh meter di 

bantan air. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Kamis 19 

agustus 2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.40 - 16.30  Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Jum’at 20 

agustus  2021 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00 – 11:30 
Mengikuti tim SR memasang kwh meter 1 phase di 

kelapapati darat  

 

14:00-16.30 

 

 

Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

17:00 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan harian minggu kedua bulan agustus 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 23 agustus 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00 – 12:00  
Mengikuti tim SR menganti KWH  meter 1 phase 

di jl.pertanian dan di taman air mancur 

14:00-16:00  

 

Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

16:30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 24 

agustus 2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:00 – 12:00  
Mengiktui tim SR menganti KWH meter 1 phase 

di air putih dan kelapapati laut 

13:30-16:00 

 

Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

16.30 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 25 agustus 

2021 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. (Persero) ULP Bengkalis. 

 

09:00 – 11:30 

  

Menganti kertas penutup angin-angin di kantor 

ULP PLN bengkalis 

13:30-16:00 
Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

 

16.30 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 26 

agustus 2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.50  

Melakukan pemisahan kwh meter yg lama yang 

rusak sesuai dengan  merek dan di masukkan ke 

dalam karung 

17.00  Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 

 

 

Jum’at 27 

agustus 2021 

07:30-08:00 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09:30-16:30 
Melakukan pemisahan kwh meter yg lama yang 

rusak sesuai dengan  merek dan di masukkan ke 

dalam karung 

  
17:00 Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

 

 



 

 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan agustus 2021 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 30 agustus 

2021 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Menginput data pelangan di apk PLN mobile 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 15 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30-10:00 
Melakukan acara perpisahan dan foto-foto 

Bersama pekerja di kantor ULP PLN bengkalis 

10:00 
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 
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