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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN (PT. ADRA 

GEMILANG) PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

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

perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan 

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

bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik.  

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang 

Dunia II maka Indonesia di kuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan 

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

ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

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

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

yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia.  

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang 

nasionalisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 

1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

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

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

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

1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum 
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dan tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri 

pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 

1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung dengan hari kebangkitan pekerjaan 

umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember.  

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

keputusan menteri pertambangan dan energy No.134/43.PE/1992 pada tanggal 31 

Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-

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

a. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan 

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

dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik swasta 

milik Belanda seperti : 

1. NV ANIFM 

2. NV GRBRO 

3. NV OGRML 

b. Periode Tahun 1943-1945 

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik swasta 

tersebut di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi 

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

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

c. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan 

PresidenRI. No. 1/Sd/.1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan Listrik 

dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta.Pada masa Agresi belanda ke 1, 

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

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

Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas di rebut 

oleh pemerintah Colonial Belanda, kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 Jawatan 

listrik dan Gas di ubah menjadi listrik dan gas milik pemerintah Colonial Belanda, 
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sedangkan perusahaan listrik swasta di serahkan kembali kepada pemiliknya 

semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Berdasarkan keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi 

perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta tersebut 

diambil dan di gabungkan ke jawatan tenaga. Di ubah menjadi perusahaan Listrik 

Negara melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 

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

Listrik (DD. PLN) terbentuk. 

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

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

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

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

wadah organisasi. 

d. Periode Tahun 1967 – 1985  

Dalam kabinet Pembangunan I, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan 

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

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No.18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada 

PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan 

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

Mengingat kebijaksanaan Energy perlu untuk di tetapkan secara nasional, 

maka kabinet  Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energy, 

dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen 

Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh direktorat jenderal 

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

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

memperjelas tugas dan fungsinya yaitu : 

a. Pembinaan Program kelistrikan 

b. Pembinaan perusahaan Kelistrikan 

c. Pengembangan energi baru 
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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.  

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang 

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan 

dan ke makmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan 

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

listrik, pemanfaatan dan pengelolaanya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga 

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik. 

Kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan 

diperlukan upaya-upaya. 

 

1.2 Visi dan Misi  

1.2.1 Visi : 

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, 

Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

1.2.2 Misi : 

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

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah Gambaran 

diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan 

atau jabatan masing-masing yang di susun berbentuk seperti bagan. Pembentukan 

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian akan mencapai suasana 
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kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga 

proses produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancar. 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 

tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu organisasi 

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

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi adalah : 

a. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

b. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari 

atasan dan bawahan. 

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

d. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 

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

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu 

organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu 

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

diantara bidang tertentu”. 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. ADRA GEMILANG PELAYANAN TEKNIK ULP BENGKALIS 
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Gambar 1.1Struktur OrganisasiPT.Adra Gemilang 

( Sumber : PT. Adra gemilang2021) 

Wakil Koordinator 

Adi Mahmud 

Entri Data 

Maya Deliana 
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Adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut.  

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

mendirikan perusahaan tersebut. 

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

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

c. Entri Data tugasnya menginput data-data perusahaan. 

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

pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan target yang diberikan 

perusahaan. 

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

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

 

1.4 Ruang Lingkup PT. Adra Gemilang Pelayanan Teknik ULP Bengkalis 

PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis adalah sebuah 

perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (yantek) 

dibidang kelistrikan yang terletak dijalan Rumbia Kecamatan Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan 

dijaringan tengangan menegah (JTM) jaringan tengang rendah (JTR) dan rumah 

pelanggan dan target yang diberikan perusahaan, adapun target yang diberikan 

adalah pemangkasan pohon atau dahan pohon pada jaringan tegangan menegah, 

inspeksi jaringan tegangan menegah, penyeimbangan beban trafo dan PHB-TR 

(Pemeliharaan Hubung Bagi Tegangan Rendah). 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN  SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

 

2.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

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

Gemilang. yaitu sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan yang lebih bermanfaat, karena 

pada saat melakukan  kerja praktek kita bisa melihat semua secara langsung proses suatu perkerjaan 

dengan lebih jelas dari segi alat maupun yang lainnya. 

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

PT. Adra Gemilang adalah sebagai berikut : 

Daftar Piket Mahasiawa Kerja Praktek  

Tabel 2.1 Daftar Piket Mahasiawa Praktek 

Pagi Sore Malam 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

 

Catatan: setiap anggota yang akan pergantian piket di minta hadir 15 menit sebelum pergantian. 

Karena akan melalukan evident/ briefing terlebih dahulu. 

 

2.1.1  Tanggal 5 – 29 Juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

 

1. Senin 5 Juli 2021 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, saya memperkenalkan diri kepada Koordinator 

Lapangan yaitu Bapak Heryadi, Selanjutnya memperkenalkan diri kepada pembimbing Kerja 

Praktek serta seluruh karyawan PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang. Pada hari pertama ini, 

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

Selanjutnya saya di perkenalkan Safety yang harus digunakan seperti sepatu, sarung tangan, kaca 

mata, Earplug, dan baju praktek. Mengingatkan di daerah lingkungan tempat kerja berbahaya dan 

bertegangan tinggi. 
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Gambar 2.1 brifing dan pengenalan diri 

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

 

2. Rabu 7 Juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan dan Tim Row Melakukan 

Pemangkasan Atau Pembersihan Jaringan Tegangan Menengah (JTM). 

 

Gambar 2.2 Melakukan Pemangkasan Atau Pembersihan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)   

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

 

 

3. Kamis 8 Juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 
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Gambar 2.3 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

4. Jumat 9 Juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan kegiatan mengganti 

MCB (main circuit breaker) pelanggan yang rusak dirumah pelanggan 

 

Gambar 2.4 Mengganti MSB Yang Rusak 

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

 

5. Sabtu 10 Juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan dan petugas  mengatasi gangguan 

kabel SR yang kendor disalah satu rumah pelanggan. 
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Gambar 2.5 Memperbaiki Kabel SKUTR Yang Kendor 

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

Serta memperbaiki kabel netral putus dari terminal disalah satu rumah peelanggan. 

 

 

Gambar 2.6 Memperbaiki Kabel netral terputus 

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

6. Minggu 11 juli 2021 

Pada hari ini perserta magang melakukan Pengecekan beban feeder yang dilakukan setiap 1 jam 

sekali 
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Gambar 2.7 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

 

2.1.2 Tangga17– 21 juli 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Sabtu 17 juli 2021 

 

 Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan bersama petugas lapangan 

mengatasi gangguan, mengganti MCB yang terbakar disalah satu rumah pelanggan  
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Gambar 2.8  Mengganti MCB yang terbakar 

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

 

2. Minggu 18 juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmengatasi gangguan kwh 

meter periksa dan memasukkan kode CT (Clear Tamper). 

 

Gambar 2.9 Kwh Tertera Periksa dirumah Pelanggan 

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

3. Senin 19 juli 2021 
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Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban 

feeder yang dilakukan setiap 1 jam sekali 

 

 
Gambar 2.10 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

 

4. Selasa 20 juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandan petugas lapangan Memperbaiki 

FCO (Fious Cut Out) Yang putus 

 

 

Gambar 2.11 Memperbaiki fco(fios cut out) 

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

5. Rabu 21 juli 2021 
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Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandan petugas lapangan melakukan 

pergantian HRC fuse yang sudah rusak 

 

 

Gambar 2.11 Mengganti HRC fuse 

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

 

2.1.3 Tanggal 24 -29 juli 2021 

Ada pun kegiatan yang dilakukan: 

 

1. Minggu 25 juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban 

feeder yang dilakukan setiap 1 jam sekali 
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Gambar 2.12 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

2. Minggu 25 juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmengatasi gangguan 

kwh meter periksa dan memasukkan kode CT (Clear Tamper). 

 

Gambar 2.13 Kwh Tertera Periksa dirumah Pelanggan 

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

 

3. Senin 26 juli 2021 
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Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmengatasi gangguan los kontak nol 

/ netral dirumah pelanggan akibat piercing longgar. 

 

 

Gambar 2.13  Gangguan SR pelanggan lost kontak akibat piercing longgar 

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

 

4. Selasa 27 juli 2021 

Pada hari saya Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandi ajak 

oleh pembimbing lapangan untuk melakukan mengganti KWH pelanggan yang rusak 

ke KWH sementara. 

.  

Gambar 2.14 kondisi KWH yang rusak yang telah diganti dengan KWH sementara 

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

 

5. Rabu 28 juli 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan memperbaiki kabel SKU, 

yang mana kabel tersebut kendor dan sangat membahayakan. 
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Gambar 2.15kondisi saat menegangkan kembali kabel SKU 

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

 

 

6. Kamis 29 juli 2021 

 Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmengatasi gangguan los kontak 

nol / netral dirumah pelanggan akibat piercing longgar. 

 
 

Gambar 2.16  Gangguan SR pelanggan lost kontak akibat piercing longgar 

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

2.1.4 Tanggal 1 -6 Agustus 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

 

1. Minggu 1 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganbersama petugas lapangan 

melakukan pemindahan kwh meter disalah satu rumah pelanggan. 
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Gambar 2.17 pemindahan kwh meter 

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

 

2. Senin 2 Agustus 2021 

         Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 

 

Gambar 2.18 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

3. Selasa 3 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan gangguan mengganti mcb 

pelanggan yang rusak (lemah) 
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Gambar 2.19 mengganti mcb 

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

 

 

4. Rabu 4 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan memperbaiki gangguan 

pelanggan piercing lost kontak pada tiang. 

 

Gambar 2.20 mengunci piercing 

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

5. Kamis 5 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandan petugas lapangan melakukan 

pergantian mcb disalah satu rumah pelanggan. 
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Gambar 2.21 Mengganti MCB  

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

6. Kamis 6 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandan petugas lapangan melakukan 

gangguan kabel SR jatuh ketanah 

 
Gambar 2.22 Mengganti MCB 

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

 

 

 

2.1.5 Tanggal 9-14 Agustus 2021 

Adapun kegiatan yang dilakukan: 

1. Senin 9 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganbersama petugas lapangan 

mengatasi gangguan lost kontak no/netral pada tiang 
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Gambar 2.23 mengunci piercing 

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

2. Selasa 10 Agustus 2021 

 

Gambar 2.24 pembuatan ct (clear temper) 

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

 

 

3. Rabu 11 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan kegiatan mengatasi 

gangguan KWH pelangganyang mengalami periksa. 
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Gambar 2.24 memasukkan kode CT ( Clear Temper ) 

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

 

 

4. Kamis 12 Agustus 2021 

         Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 

 

Gambar 2.25  Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

 

 

5. Jumat 13 Agustus 2021 

 Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmengganti MCB yang rusak akibat 

pasca petir 
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Gambar 2.26 mengganti MCB  

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

 

 

6. Sabtu 14 Agustus 2021 

 Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganbersama petugas lapangan 

sedang mengukur beban di kwh meter tiga fasa yang mengalami trip. 

 

 

 

Gambar 2.27 mengukur beban pada kwh 3 fasa 

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

2.1.6 Tanggal  17-22 Agustus 2021 

  Adapun kegiatan yang dilakukan: 

 

1. Selasa 17 Agustus 2021 



34 
 

 Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangandan petugas lapangan sedang 

melakukan pengukuran beban malam pada trafo. 

Alat yang digunakan : 

a. Tang Amper 

b. Tang Kombinasi 

c. Tespen 

. 

 

 

Gambar 2.28 mengukur beban malam pada trafo 

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

 

2. Rabu 18 Agustus 2021 

        Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 
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Gambar 2.29Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

 

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

 

3. Kamis 19 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan pergantian kwh meter 

sementara didalah satu rumah pelanggan. 

 

 

Gambar 2.30 mengganti kwh meter sementara 

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

 

 

4. Jumat 20 Agustus 2021 

            Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 
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. 

 

Gambar 2. 31Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

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

 

 

 

4. Sabtu 21 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan kegiatan mengganti kwh 

meter sementara disalah satu rumah pelanggan. 

 

Gambar 2.32 mengganti kwh meter sementara 

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

5. Minggu 22 Agustus 2021 

 Pada Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganmelakukan kegiatan mengganti 

MCB (main circuit breaker) pelanggan yang rusak karena MCB sudah los. 
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Gambar 2.33 mengganti MCB(main circuit breaker) 

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

 

 

 

2.1.7 Tanggal  25-30 Agustus 2021 

Ada pun kegiatan yang dilakukan: 

 

1. Kamis 26 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan melakukan kegiatan mengganti 

MCB yang rusak disalah satu rumah pelanggan.  

 

Gambar 2.34 mengganti MCb 

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

2. Jumat 27 Agustus 2021 

Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapangan dan pembimbing lapangan 

melakukan penaikan tape trafo agar tidak terjadi tegangan drop. 
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Gambar 2.35 menaikan tap trafo 

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

 

3. Sabtu 28 Agustus 2021 

          Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganPengecekan beban feeder yang 

dilakukan setiap 1 jam sekali 

 

 

 

Gambar 2.36 Pengecekan Beban Feeder Yang Dilakukan Setiap 1 Jam Sekali 

 

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

 

4. Minggu 29 Agustus 2021 

Padahari ini saya di ajak oleh pembimbing lapangan untuk mmengganti MCB pelanggan ( main 

circuit breaker) yang rusak  karena terbakar. 
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Gambar 2.37 mengganti MCB ( Main Circuit Breaker) 

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

5. Senin 30 Agutus 2021 

Pada Pada hari ini peserta magang bersama pembimbing lapanganbersama petugas lapangan 

mengatasi gangguan  pada JTM yang tersangkut laying-layang. 

 

 

 

Gambar 2.38 mengatasi gangguan JTM  

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

 

2.2. Target Yang Diharapkan  

Selama saya melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang saya harapkan yaitu 

sbb: 

1) Untuk menjalin kerja sama antar politeknik negeri bengkalis dengan dunia industri 

yang bersangkutan. 

2) Belajar berdisiplin dan bermasyarakat di lingkungn industri. 
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3) Belajar untuk membiasakan diri disuatu perusahaan industri tersebut, Sehingga kelak 

dengan mudah bisa berhubungan dengan dunia keindustrian. 

4) Dapat berintraksi secara langsung disuatu perusahaan tersebut sehingga memudahkan 

kita untuk terjun langsung di bidang industri. 

  

2.3. Perangkat Keras Dan Lunak Yang Digunakan 

Selama proses kegiatan kerja praktek yang di laksanakan ada beberapaperangkat yang 

digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti pada : 

1) Aplikasi word komputer yang dipergunakan untuk menyususn laporan kp (kerja 

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

2) Peralatan dan perlengkapan mesin tank amper di antaranya, kunci pas, kunci ring, 

obeng negatif, obeng positif, kunci sock,tang. 

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

 

2.4. Data-Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis menggunakan 

metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranyaadalah sebagai berikut : 

1) Interview 

 Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung baik 

dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

industri/perusahaan. 

2) Observasi  

 Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap 

semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan maupun dengan 

memperhatikan teknisi yang sedang praktek. 

 

 

2.5. Dokumen- Dokumen Yang Di Perlukan 

Adapun dokumen-dokumen yang saya perlukan untuk melakukan kerja praktek (kp) 

1) Dokumen komponen gardu distribusi 

2) Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan kerja praktek 
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2.6. Kendala  Yang  Dihadapi Penulis  Dalam Menyelesaikan Tugas Kerja Praktek 

Selama kerja praktek ada beberapa kendala yang dihadapi dalammenyelesaikan tugas yaitu : 

1) Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan. 

2) Kurangnya pengalaman tentangkomponen gardudistribusi 

3) Karena keterbatasan waktu kerja peraktek yang diberikan singkat, membuat penulis 

kurang mendalami tentang komponen gardu distribusi 

4) Karena kurang pemahaman terhadap komponen gardu distribusi memperlambat penulis 

untuk mendapatkan informasi tentang  ini. 

 

2.7. Hal-Hal Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa halyang Penulis 

anggap perlu diantaranya adalah : 

1) Mengumpulkan beberapa informasi dari perusahaan  dan media internet,untuk 

memudahkan dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

2) Mengambil data-data dari perusahaan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan 

kerja praktek. 

3) Lembar pengesahan dari perusahaan yaitu sebagai bukti bahwapenulis telah selesai 

melaksanakan kerja praktek. 
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BAB III 

 DASAR KESELAMATAN KERJA 

 

 
 

Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  daya  upaya  yang  terencana 

untuk   mencegah   terjadinya   musibah   kecelakaan   dan   penyakit   yang   timbul 

akibat  kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dan perlu 

diperhatikan oleh pihak perusahaan, karena dengan adanya jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan akan lebih meningkat. 

 

3.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja 

 

Keselamatan kerja adalah usaha melakukan pekerjaan tanpa ada kecelakaan.. 

Keselamatan kerja yang baik merupakan pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. 

Kecelakaan kerja selain menyebabkan hambatan-hambatan langsung juga merupakan 

kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja, 

terhenti nya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan 

kerja, dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja, baik langsung 

maupun tindak langsung cukup atau kadang-kadang sangat atau terlampau besar, 

sehingga bila diperhitungkan  secara keseluruhan  hal  itu  merupakan  kehilangan  

yang  berjumlah besar(Silalahi, 1995). 

Hakekat  keselamatan  kerja  adalah  mengadakan  pengawasan  terhadap  5  M, 

yaitu manusia (man), uang (money), alat-alat atau bahan-bahan (materials), mesin- 

mesin (machines), dan metode kerja (methods) untuk memberikan lingkungan kerja 

yang aman sehingga tidak terjadi kecelakaan manusia atau tidak terjadi 

kerusakan/kerugian pada alat-alat dan mesin. 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam menciptakan keselamatan kerja adalah 

sebagai berikut: 

a.   Pencegahan kecelakaan 

3.1 Pengertian  Dasar  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja 
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b.   Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan 

 

3.1.2 Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah  sebagai berikut : 

 
a.   Setiap pegawai tenaga kerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja baik secarafisik, social dan psikologis. 

b.   Setiap  perlengkapan  dan  peralatan  kerja  digunakan  sebaik-baiknya  secara 

efektif mungkin. 

c.   Agar  semua hasil produksi dipelihara keamanaannya. 
 

d.   Agar   adanya jaminan atas pemeliharaan dan pening katan kesehatan gizi 

pegawai. 

e.   Agar  meningkat kan kegairahan keserasian kerja dan aktifitas kerja. 
 

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan 

atau kondisi kerja. 

g.   Agar setiap pegawai atau tenaga kerja merasa aman terlin dungi dalam kerja. 

 
 

3.2  Pengertian Kesehatan Kerja 

 
Kesehatan kerja merupakan hal yang sangat diharapkan oleh semua pekerja 

selama bekerja di perusahaan pertambangan. Kesehatan kerja sebagai upaya untuk 

mencegah dan memberantas penyakit serta memelihara, dan meningkatkan kesehatan 

gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktifitas 

tenaga manusia (Sum’amur, 2001). 

Kesehatan  jasmani  dan  rohani  merupakan  faktor  penunjang  untuk 

meningkatkan  produktifitas  seseorang  dalam  bekerja.  Kesehatan  tersebut  dimulai 

sejak memasuki pekerjaan dan terus dipelihara selama bekerja, bahkan sampai setelah 

berhenti bekerja. Kesehatan jasmani dan rohani bukan saja pencerminan kesehatan 

fisik  dan  mental,  tetapi  juga gambaran  adanya  keserasian  penyesuaian  seseorang 

dengan pekerjaannya, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, 

pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. 

Lingkungan kesehatan tempat kerja yang buruk dapat menurunkan derajat 

kesehatan  dan  juga  daya  kerja  para  pekerja.  Gangguan  pada  kesehatan  akibat 

berbagai  faktor  pekerjaan  bisa  dihindari,  asal  para  pekerja  dan  pihak  pengelola 
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perusahaan  punya  kemauan  untuk  mengantisipasi  adanya  penyakit  akibat  kerja 

supaya kesehatan para pekerja bisa ditingkatkan (Syaaf, 2007). 

Gangguan kesehatan para tenaga kerja dapat dihindari apabila karyawan- 

karyawan dan pimpinan memiliki kemauan untuk mencegahnya. Adapun cara-cara 

yang dapat mencegah gangguan kesehatan yaitu sebagai berikut: 

a. Subtitusi,  yaitu  mengganti  bahan  yang     berbahaya  dengan  bahan  yang 

lebihaman. 

b. Isolasi,    yaitu  mengisolasi  operasi  atau    proses    dalam  perusahaan  yang 

membahayakan. 

c. Ventilasi  umum,    yaitu  mengalirkan  udara  sebanyak  mungkin    (menurut 

perhitungan) kedalam ruangan kerja, dengan tujuan agar kadar bahaya yang 

terjadi dalam ruangan kerja dapat menurun. 

d. Ventilasi penyedotan, yaitu mengalirkan udara dari tempat kerja tertentu agar 

bahaya yang terja didalam ruangan tersebut dapat berkurang. 

e. Alat pelindung, yaitu alat yang melindungi tubuh atau bagian tubuh yang 

wajib dipakai  oleh  setiap  tenaga  kerja menurut  keperluannya seperti  topi, 

pengaman, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu dan lain-lain. 

f.  Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, yaitu pemeriksaan kesehatan kepada 

calon pekerja untuk mengetahui baik fisik maupun mental apakah calon 

karyawan tersebut cocok dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

g. Pemeriksaan kesehatan berkala,     yaitu pemeriksaan kesehatan yang dapat 

digunakan  untuk  mengevaluasi  apakah faktor  –  faktor  yang  menyebabkan 

gangguan – gangguan atau kelainan – kelainan pada tubuh pekerja. 

h. Penerangan  sebelum  kerja  agar  karyawan  mengetahui,  menaati  peraturan- 

peraturan dan lebih berhati - hati. 

i.  Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja berkelanjutan, diberikan 

agar pekerja selalu waspada dalam pekerjaannya. 

Menurut Ridley (2013), program pemeliharaan kesehatan kerja karyawan secara 

fisik dapat dilakukan di antaranya: 
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1)  Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertamakali  diterima. 
 

2)  Pemeriksaan kesehatan untuk semua karyawan secara berkala. 
 

3)  Pemeriksaan kesehatan secara khusus. 
 

4)  Tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup. 
 

5)  Pemberian perhatian yang khusus terhadap masalah perusahaan yang akan 

menyebabkan gangguan kesehatan pekerja. 

Dalam dunia kerja, segala kendala kerja harus dielakkan, sementara 

produktifitas optimal merupakan idaman setiap manajemen, karena sasaran 

keuntungan akan tercapai. Salah satu kendala dalam proses kerja adalah penyakit. 

Bagi setiap pengusaha, pencegahan jauh lebih menguntungkan daripada 

penanggulangan. 

 
3.3  Dasar Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja( K3)  

 

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk pedoman keselamatan dan kesehatan 

kerja : 

a. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja 

b. Undang - Undang  Nomor 13 Tahun 1992 pasal 86-87 menyebutkan bahwa 

setiap pekerja  

berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja.  

c. Undang - Undang nomor 13 tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja, 

menekan kan penting nya kesehatan kerja 
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3.4  KecelakaanKerja 

 
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 03 /MEN/1998 tentang 

Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan bahwa yang dimaksud dengan 

kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat 

menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan tidak terjadi secara 

kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Penyebab kecelakaan harus diteliti dan 

ditemukan  agar  selanjutnya  dengan  tindakan   korektif  yang  ditujukan  kepada 

penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan 

kecelakaan serupa dan terjadi lagi (Sum’amur, 2009). 

Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Pertambangan umum 

sudah ada sejak tahun 1930 dengan nama MijnPolitie Reglement (MPR) yang 

merupakan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia – Belanda. Disusul 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 19 tahun 1973 tentang 

Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang pertambangan yang 

dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Setelah mempelajari pertimbangan ilmu 

teknologi modern mengenai pemakaian peralatan pertambangan dan dalam rangka 

memperlancar usaha – usaha aktifitas pembangunan, makapadatahun 1995 telah 

disempurnakan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 

555/K/26/M.PE/1995 tanggal 22 mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 

Pertambangan Umum  (Departemen Pertambangan dan Energi, 1995). 

 
 

3.4.1 Konsep Penyebab Kecelakaan 

 
Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncakanan, tidak terkendali dan 

tidak dikehendaki yang disebabkan langsung oleh tindakan tidak aman (unsafe act) 

dan kondisi tidak aman (unsafe condition) sehingga menyebabkan terhentinya suatu 

kegiatan baik terhadap manusia maupun terhadap alat. Hal ini sering disebut sebagai 

konsep 3U yaitu Unplanned, Undesirable  dan Uncontrolled (Bodiono, 2003). 

Terjadinya kecelakaan merupakan landasan dari manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja, oleh karenanya usaha keselamatan dan kesehatan kerja diarahkan 
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untuk mengendalikan sebab terjadinya kecelakaan. Untuk dapat memahami dengan 

baik tentang sebab terjadinya kecelakaan kerja, maka manajemen dituntut memahami 

sumber terjadinya kecelakaan. Dalam kaitannya dengan manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, sebab  kecelakaan dapat bersumber dari empat kelompok besar, 

yaitu : 

 
a. Faktor Lingkungan 

 
Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik ditempat kerja yang meliputi : 

 
1)  Keadaan lingkungan kerja 

 
2)  Kondisi proses produksi 

b. Faktor Alat Kerja 

Dimana  bahaya  yang  ada  dapat  bersumber  dari  peralatan  dan  bangunan 

tempat kerja yang salah dirancang atau salah pada saat pembuatan serta 

terjadinya kerusakan - kerusakan yang diakibatkan oleh salah rancang. Selain 

itu kecelakaan juga bias disebabkan oleh bahan buku produksi yang tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang ditetapkan, kesalahan dalam penyimpanan, 

pengangkutan dan penggunaan (Bodiono, 2003). 

c. Faktor Manusia 
 

Faktor   ini   berkaitan   dengan   perilaku   dan   tindakan   manusia   didalam 

melakukan pekerjaan, meliputi : 

1)  Kurang pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kerjaanya maupun 

dalam bidang keselamatan kerja. 

2)  Kurang mampu secara fisik (karena cacatatan kondisi yang lemah) atau 

secara mental. 

3)  Kurang motifasi kerja dan kurang kesadaran akan keselamatan kerja. 
 

4)  Tidak memahami dan menaati prosedur kerja secaraaman. 
 
 

Bahaya yang ada bersumber dari faktor manusianya sendiri yang sebagian 

besar disebabkan tidak menaati prosedur kerja : 
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d. Kelemahan Sistem Manajemen 
 

Faktor ini berkaitan dengan kurang adanya kesadaran dan pengetahuan 

dari pucuk pimpinan untuk menyadari peran pentingnya masalah Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja,  meliputi : 

1)  Sikap   manajemen   yang   tidak   memperhatikan   Keselamatan   dan 
 

Kesehatan Kerja di tempat kerja. 
 

2)  Organisasi yang buruk dan tidak adanya pembagian tanggung jawab dan 

pelimpahan wewenang bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara 

jelas. 

3)  Sistem dan prosedur kerja yang  lunak atau penerapannya tidak tegas. 
 

4)  Tidak adanya standar atau kode Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

dapat diandalkan. 

5) Prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaan atau kejadian yang 

kurangbaik. 

6)  Tidak adanya monitoring terhadap system produksi. 
 
 

Kelemahan system manajemen ini mempunyai peranan yang sangat besar 

sebagai  penyebab  kecelakaan,  karena  sistem  manajemenlah  yang mengatur 

ketiga unsur produksi (manusia, peralatan, dan tempat kerja). Ketimpangan 

yang terjadi pada sistem manajemen akan menimbulkan ketimpangan pada 

ketiga unsure sistem produksi yang lain. Sehingga sering dikatakan bahwa 

kecelakaan merupakan manifestasi dari adanya kesalahan manajemen  dalam  

sistem  manajemen  yang  menjadi  penyebab  timbul nya masalah dalam  proses  

produksi. 

 
Dasar  Hukum  mendasar  sistem  manajemen  keselamatan dan  kesehatan  kerja 

diantaranya sebagai berikut : 

1)   Undang- Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa 
 

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
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bagi kemanusiaan”.Pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud dengan 

pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi dan memungkinkan 

tenaga  kerja  tetap  sehat  dan  selamat  sehingga  dapat  hidup  layak  sesuai 

dengan martabat manusia.  Untuk itu diperlukan situasi kerja yang aman, 

sehat dan selamat dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 

2)   Keputusan        Menteri        Pertambangan        dan        Energi        Nomor: 
 

555.K/26/M.PE/1995.Ditetapkan tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan 

dan   Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. Pasal 23 sampai   pasal   25 

bagian  kesehatan  dan keselamatan kerja pertambangan. 

3)   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
 

Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
 

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  kesehatan, Bab XII tentang 

Kesehatan Kerja yang terdiridari 3 pasal  yaitu   pasal 164-166, antara lain 

menetapkan pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja 

dan  menjamin  lingkungan  kerja  yang  sehat,  bertanggung  jawab  atas 

terjadinya   kecelakaan   kerja,   wajib   melakukan   segala   bentuk   upaya 

kesehatan   melalui   upaya   pencegahan, peningkatan, pengobatan dan 

pemulihan bagi  tenaga  kerja. 

5) Undang-undang  Nomor 1 tahun 1970, bab VII  tentang  kecelakaan pasal 11 

yang  menyatakan  bahwa  pengurus  diwajibkan  melaporkan  setiap 

kecelakaan yang  terjadi  dalam  tempat  kerja  yang dipimpinnya 

 
3.5  Akibat Kecelakaan dan Prinsip Pencegahan kecelakaan 

 

  3.5.1  Akibat Kecelakaan 
 

Pengertian kecelakaan yang sering dikaitkan dengan alat yang ditimbulkan, 

untuk memahami dengan baik tentang kecelakaan, maka hal yang harus 

dipertimbangankan adalah konsepsi akibat yang ditimbulkan. Demikian pula terhadap 

pengertian kecelakaan tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan akibat yang 

ditimbulkan atau kerugian yang dialami. Maksud pengertian ini menekankan bahwa 
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suatu kejadian baru dikatakan kecelakaan apabila mengakibatkan cedera, korban jiwa, 

penyakit akibat kerja atau kerugian-kerugian lainnya (Bodiono, 2003). 

 

  3.5.2  Prinsip Pencegahan Kecelakaan 

 
Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan 

kesehatan  kerja  harus  mengacu  dan  bertitik  tolak  pada  konsep  sebab  akibat 

kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. 

Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya 

pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan (Bodiono, 

2003). 

 

3.6 Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya 

dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerjaan itu sendiri dan orang di sekelilingnya. 

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang 

dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat 

kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah 

sebuah kecelakaan yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di 

lingkungan kerja. 

Maka alat pelindung diri dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu: 

1. Alat pelindung diri yang digunakan untuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan 

kerja, kelompok ini disebut Alat pelindung keselamatan industri. Alat pelindung diri 

yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi 

seluru tubuh. 

2. Alat pelindung diri yang di gunakan untuk mencegah terhadap gangguan 

keselamatan timbulnya suatu penyakit, kelompok ini disebut alat pelindung 

kesehatan Industri. 

Kriteria alat pelindung diri agar dapat dipakai dan efektif dalam penggunaan dan 

pemeliharaan. 
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a. Alat pelindung diri harus mampu memberikan pelindungan yang efektif pada 

pekerjaan atas potensi bahaya yang kita hadapin. 

b. Alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman di 

pakai dan tidak merupakan suatu beban bagi pemakaiannya. 

c. Tidak menimbulkan gangguan terhadap pemakainya. 

d. Mudah untuk dipakai dan tidak lepas kembali. 

e. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernapasan serta gangguan 

kesehatan lainnya pada waktu dipakai. 

f. Tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda bahwa ada 

peringatan. 

g. Suku cabang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di 

beberapa pasaran. 

h. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan. 

i. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan. 

Jenis-jenis dan fungsi alat pelindungan diri dalam menteri tenaga kerja dan transmigrasi. 

a) Alat pelindung kepala 

Alat pelindung kepala adalah alat pelindungan yang berfungsi untuk melindungi 

kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras 

yang melayang atau juga benda yang melunjur di udara, terpapar oleh radiasi panas, 

api, percikan bahan-bahan kima, jasad renik dan suhu yang ekstrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alat pelindung kepala  

( Sumber :internet 2021) 
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b) Alat pelindung muka dan mata. 

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi pada mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan 

partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Alat pelindung muka dan mata 

( Sumber :internet 2021) 

 

 

c) Alat pelindung telinga 

Alat pelindung telinga adalah merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi alat pendengar terhadap kebisingan atau tekanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alat pelindung telinga  

( Sumber :internet 2021) 
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d) Alat pelindungan tangan. 

Pelindungan tangan seperti sarung tangan adalah merupakan alat pelindungan yang 

berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, 

suhu dingin, radiasi elektronik, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan 

goresan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alat pelindung tangan 

( Sumber :internet 2021) 

 

 

e) Alat pelindung kaki 

Alat pelindungan kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan 

dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, cairan panas dan dingin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Alat pelindung kaki makan 

( Sumber :internet 2021) 
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f) Pakaian pelidung badan 

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian 

badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan 

benda-benda panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.6 Alat pelindung badan 

( Sumber :internet 2021
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari kerja praktek yang telah penulis laksanakan di PT Adra 

Gemilang Bengaklis  adalah sebagai berikut : 

1. Keselamatan kerja yang baik merupakan pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. 

Kecelakaan kerja selain menyebabkan hambatan-hambatan langsung juga 

merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan 

peralatan kerja, terhenti nya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada 

lingkungan kerja, dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja, baik 

langsung maupun tindak langsung cukup atau kadang-kadang sangat atau terlampau 

besar, sehingga bila diperhitungkan  secara keseluruhan  hal  itu  merupakan  

kehilangan  yang  berjumlah besar(Silalahi, 1995) 

 

2. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncakanan, tidak terkendali dan 

tidak dikehendaki yang disebabkan langsung oleh tindakan tidak aman (unsafe act) 

dan kondisi tidak aman (unsafe condition) sehingga menyebabkan terhentinya suatu 

kegiatan baik terhadap manusia maupun terhadap alat. Hal ini sering disebut sebagai 

konsep 3U yaitu Unplanned, Undesirable  dan Uncontrolled (Bodiono, 2003). 

 

 

3. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan 

kesehatan  kerja  harus  mengacu  dan  bertitik  tolak  pada  konsep  sebab  akibat 

kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. 

Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya 

pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan 

(Bodiono,2003). 

 

4. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai 

bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerjaan itu sendiri dan orang 

di sekelilingnya. 

 

5. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi 

seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari 

bahaya di tempat kerja. 
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4.1. Saran  

Dalam laporan ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada PT. Adra 

Gemilang.Bengkalis : 

 

1. Diharapkan kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis agar tetap menerima mahasiswa 

melakukan kegiatan kerja praktek (KP), karena dengan melakukan kerja praktek 

mahasiswa dapat mengetahui perbedaan ilmu pengetahuan yang diajarkan di bangku 

perkuliahan Politeknik  Negeri  Bengkalis. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan laporan kerja praktek ini.  

2. Kepada PT. Adra Gemilang Bengkalis agar menyediakan perpustakaan yang berisikan 

buku-buku tentang kelistrikan atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 

oleh mahasiswa kerja praktek (KP) dan karyawan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat 

memudahkan mahasiswa untuk mengetahui apa yang bisa mereka lakukan dalam kerja 

prakteknya (KP). 

3. Untuk Politeknik Negeri Bengkalis agar dapat membimbing mahasiswanya untuk 

menentukan tempat kerja prakteknya lebih awal, sehingga mahasiswa tidak kesulitan 

dalam menentukan  kerja prakteknya. 
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