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iii  KATA PENGANTAR 
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1  BAB I 
SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN 

 
 

1.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19,pada saat beberapa perusahaan Belanda,antara lain pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan 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. Sejalan dengan menigkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang nasionlisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan  dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati  untuk  pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung badan pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. penempatan secara resmi tahun 1945 sebagai hari listrik berdasarkan keputusan menetri pekerjaan umum dan tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung dengan hari kebnagkitan pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember. Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan meteri 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 : 



2  1.1.1 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  
1.1.2 Periode Tahun 1943-1945  Pada Waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik Swasta tersebut di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan di kelola menurut situasi suatu kondisi suatu daaerah-daerah tertentu seperti perusahaan Listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain.  
1.1.3 Periode Tahun 1945-1966 Perusahaan Listrik Dan Gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan Presiden RI. No. 1/Sd/. 1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan Listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi Belanda ke-1, perusahaan-perusahaan Listrik yang di bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya semulaPada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas direbut oleh pemerintah ColonialBelanda, kecuali daerah AcehTahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik dan gas milik pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan Listrik Swasta di serahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi  Meja Bundar (KMB). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan Listrik milik Swasta tersebut diambil dan di gabungkan ke Jawatan tenaga. Di ubah menjadi 



3  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. 67Tahun 1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada didalam satu wadahorganisasi.  
1.1.4 Periode Tahun 1967-1985 Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK) dialihkan ke departemen PUTL No. 6/PRT/1970. Tahun 1972,PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No. 18. Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah di bidang Kelistrikan Kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang Kelistrikan Nasional di samping tugas-tugas sebagian perusahaan. Mengingat Kebikjaksanaan Energy 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 di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Ketenagaan diubah menjadi Ditjen 
Listrik Energy Baru (LEB). Perubahaan nama iniuntuk memperjelas tugas dan fungsinya yaitu : a. Pembinaan Program Kelistrikan b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan c. Pengembangan Energy Baru Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang semula di pukul oleh PLN (secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih memuaskan fungsinya sebagai Perusahaan. 



4  1.1.5 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. 
2.1 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis 

2.1.1Visi Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpecaya dengan bertumpu pada potensi. Serta Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi. 
2.1.2Misi Misi dari PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis diantaranya adalah: 1. Menjalankan bisnis Kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha.   

1.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis Di dalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis  ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada intinya menjelaskan segala fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ditempatinya. 



5                  Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan  (Sumber, PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis    Dengan adanya struktur organisasi jabatan ini, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan sesuatu perkerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi, jabatan dan wewenang yang ditentukan, sehingga dapat mencerminkan tata hubungan antara pemimpin dengan bawahan yang lebih rasional, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. 
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis Kegiatan umum PT. PLN (Persero) Perusahaan PP merupakan perusahaan penyedia layanan jasa tenaga listrik kepada masyarakat. Itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa sifat usaha PT. PLN (persero) adalah menyediakan tenaga listrik untuk MANAGER ULP Andiko Bestari 8508010-R2 

PEJ. K3L Firrizqi Pratama 95171263-ZY SPV TEKNIK Nuril Azwar 8808047-R2 SPV PA Rahman Budiman 7296076-R SPV TE MHD Fany 9115130-ZY 
AN KINERJA Erwin 6893103-R JA PA Krismanto 8808029-R2 AO OPDIST Riduan 6895078-R  

AO OPDIST Yendri Marson  
JO OPDIST MHD Ilham Rahmad 9312036-R2Y  
JE OPDIST Annisa Utamy Rambe ,Amd.T 9720333-ZY 



6  kepentingan umum dan sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi. Sesuai Undangundang RI no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan adalah: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: a. Pembangkitan tenaga listrik b. Penyaluran tenaga listrik c. Distribusi tenaga listrik d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik f. Penjualan tenaga listrik  2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup : a. Konsultasi ketenagalistrikan b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan  3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup : a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik  b. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan  d. Usaha jasa ketenagalistrikan     



7  BAB II 
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP ( KERJA PRAKTEK ) 

PT. PLN (PERSERO) RAYON BENGKALIS 
 
2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan Adapun spesifikasi tugas yang dilaksanakan selama melakukan on the job training selama 14 hari dimulai dari tanggal 05Oktober 2020 s/d 19Oktober2020 sebagai berikut: 

 

2.1.1 Pada minggu pertama tanggal 07- 09 Oktober 2018 Pada hari pertama ( tanggal 07 Oktober 2020) awal kami melangkah kedunia lapangan , kegiatan praktek kerja lapangan antara saya dan teman-teman yaitu melakukan perkenalan dengan para pegawai dikantor ULP PLN Bengkalis, setelah itu saya dan kawan-kawan melakukan orientasi pengenalan sekitaran GH Hangtuah dan di PLTD Bengkalis mulai dari struktur , proses kerja pabrik , pengenalan sistem  jam kerja , Pemakaian safety serta peralatan pabrik.Dan dilanjutkan dengan langsung melihat pemasangan panel RTU SCADA di ruangan Control Room PLTD Bengkalis. Dapat dilihat pada Gambar 2.1 Orientasi pengenalan pada PT.PLN (Persero) Rayon Bengkalis:  Gambar 2.1 OrientasipengenalanpadaPT.PLN (Persero) Rayon Bengkalis (Sumber :Dokumentasi , 2020)  Pada hari kedua (tanggal 08 Oktober 2020 ), saya dan teman-teman melakukan absensi dan briefing terlebih dahulu dikantor ULP PLN Bengkalis bersama bapak Danang (Manager). Kemudian saya dan teman-teman melakukan pembersihan lingkungan disekitar lingkungan kantor. 



8  Selanjutnya saya dan teman-teman Melihat pemasangan kabel pengubung dari modem ke RTU SCADA pada panel Box Pusat data. Dan didalam panel box terdapat komponen yang sangat penting diantaranya; Modem sebagai tempat penyimpanan data, kemudian ada Relay sebagai saklar Otomatis dan juga ada RTU sebagai kontrol dari modem dan ABB. Dan juga Melihat proses Transfer data atau memberikan data dari Laptop ke Modem, agar komponen seluruhnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. DapatdilihatdariGambar 2.2 Pemasangan kabel penghubung ke ABB, pemasangan kabel penghubung ke Modem untuk proses transfer data :  Gambar 2.2Pemasangan kabel penghubung ke ABB, pemasangan kabel penghubung ke Modem untuk proses transfer data (Sumber :Dokumentasi , 2020)  Pada hari ketiga (tanggal 09 Oktober 2020 )sayadanteman-teman melakukankegiatan Melakukan Briefing bersama bapak Danang sekaligus Absensi Mahasiswa magang dan kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) sebentar yang dipimpin oleh Satpam PLN Bengkalis, dan diakhiri dengan pertanyaan oleh bapak Danang tentang tugas sistem kerja pembangkit listrik hingga ke konsumen. Kemudian setelah itu kami kembali membantu membersihkan lingkungan kantor. Dapat dilihat dari Gambar 2.3 Absensi pagi hari serta pembersihan lingkungan kantor: 



9   Gambar 2.3Absensi pagi hari serta pembersihan lingkungan kantor (Sumber :Dokumentasi , 2020)  Selanjutnya kami melihat generator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sesuai dengan spesifikasi dari generator tersebut, dan kemudian dilanjutkan dengan melihat dan memantau cara komisioning atau men-cek data pada modem apakah data sudah dimasukan atau masih terdapat gangguan dalam transfer data dari komputer ke memori modem. Dapat dilihat dari Gambar 2.4 Generator PLTD dan komisioning data   Gambar2.4 Generator PLTD dan Komisioning data (Sumber :Dokumentasi , 2020)  
2.1.2 Pada minggu ke dua tanggal 12 - 16 Oktober 2018 Pada hari ke empat (tanggal 12 Oktober 2020) saya dan teman-teman melakukan kegiatan yang diawali dengan absensi dikantor ULP PLN Bengkalis dan melakukan bimbingan k3 bersama bapak Riski. Selanjutnya seperti biasa membantu membersihkan lingkungan sekitar kantor terlebih dahulu. Dapat dilihat dari Gambar 2.5 Absensi pagi: 



10   Gambar 2.5Absensi pagi hari dikantor ULP PLN Bengkalis (Sumber : Dokumentasi , 2020)  Setelah itu melakukan komisioning kembali bersama bapak Affif  menggunakan Software Robustel dan juga melihat pemasangan Router yang dikoneksikan ke Modem atau Memori RTU SCADA. Dapat dilihat dari Gambar 2.6 pemasangan Router dan Komisioning data:  Gambar 2.6 Pemasangan Router dan Komisioning data (Sumber : Dokumentasi , 2020)  Pada hari ke Lima (tanggal 13 Oktober 2020) kamimelakukan kegiatan yang diawali dengan absensi dikantor ULP PLN Bengkalis, kemudian diberikan arahan dan bimbingan dari bapak Danang dan juga mengumpulkan soal pertanyaan tentang K3.  Selanjutnya kami pergi ke GH Hangtuah untuk mengambil panel box RTU SCADA dengan panel box rectifier yang akan dipasangkan di Gardu PLN Area Selat Baru. Dapat dilihat dari Gambar 2.7 Proses pengangkatan Panel Box RTU SCADA dan Box Rectifier: 



11   Gambar 2.7Proses pengangkatan Panel Box RTU SCADA  dan Box Rectifier ke Gardu Selat Baru  (Sumber :Dokumentasi , 2020)  Pada hari ke Enam (tanggal 14 Oktober 2020) kami melakukan kegiatan seperti biasanya yaitu absensi awal dikantor ULP PLN Bengkalis. Kemudian kami membantu membuka kotak kabel PLN untuk dilakukan pemasangan di lapangan. Selanjutnya membantu membuat garis line pada area parkir motor agar terlihat lebih rapi. Dapat dilihat dari Gambar 2.8 proses pembukaan kotak kabel PLN dan membuat Line garis.  Gambar 2.8proses pembukaan kotak kabel PLN dan membuat Line garis (Sumber : Dokumentasi , 2020)   Sampai di Selat Baru untuk melihat pemasangan RTU SCADA Bersama bapak Afif, kemudian melihat pemasangan Terminal yang dilakukan oleh bapak Ammar, selanjutnya memperhatikan pemasangan saluran kabel yang dipasang di atas panel Box RTU ke Feeder(Pendulang) untuk menata kabel agar lebih 



12  tersusun dengan baik. Dapat dilihat pada Gambar 2.9 pemasangan Terminal dan pemasangan saluran kabel dari box RTU SCADA ke Feeder:  Gambar 2.9Proses pemasangan Terminal dan pemasangan saluran kabel (Sumber : Dokumentasi , 2020)    Kemudian melihat proses pemasangan Modem RTU SCADA bersama bapak Afif dan diberi ilmu sedikit tentang cara kerja dari RTU SCADA yaitu untuk mengontrol dan memonitoring listrik di pulau Bengkalis yang akan di terima dari Pekanbaru ( Pusat). Dapat dilihat dari Gambar 2.10 proses pemasangan Modem RTU SCADA :  Gambar 2.10Proses pemasangan Modem RTU SCDA (Sumber : Dokumentasi , 2020)  Pada hari ke Tujuh (tanggal 15 Oktober 2020) saya dan teman – teman seperti biasaya absensi dikantor ULP PLN Bengkalis dan Membantu pak Agus membersihkan lingkungan disekitar kantor. Kemudian Membantu membuat garis Line pada halaman Parkir depan Kantor ULP PLN Bengkalis bersama pak Agus. Dapat dilihat dari gambar 2.11 proses pembuatan garis Line diarea Parkir kantor : 



13   Gambar 2.11Proses pemasangan Modem RTU SCDA (Sumber : Dokumentasi , 2020)   Kemudian datang ke Selat Baru untuk melihat proses pemasangan RTU SCADA bersama bapak Afif, selanjutnya Melihat proses pemasangan kabel serta pemberian label / Maker pada kabel sehingga kabel mudah dikenali fungsi serta kegunaannya bersama bapak Ammar di Panel Box RTU SCADA, Kemudian dilanjutkan dengan melihat pemasangan Kabel penghubung berisi (12 Warna) dari panel Box RTU SCADA ke Panel Box FEEDER atau penyulang melalui saluran kabel yang sudah dibuat sebelumnya. Dapat dilihat pada Gambar 2.12 pemberian label pada kabel dengan Maker dan melihat pemasangan kabel penghubung pada panel box RTU SCADA :   Gambar 2.12pemberian label pada kabel dengan Maker  dan melihat pemasangan kabel penghubung pada panel box RTU SCADA (Sumber : Dokumentasi , 2020)  



14  Pada hari ke Delapan ( tanggal 16 Oktober 2020) saya dan teman – teman melakukan absensi pagi kemudian Membantu pak Rahman membersihkan gudang kantor ULP PLN Bengkalis. Dapat dilihat pada Gambar 2.13 absensi pagi dan membersihkan gudang ULP PLN Bengkalis:  Gambar 2.13Absensi pagi dan membersihkan gudang ULP PLN Bengkalis (Sumber : Dokumentasi , 2020)  Kemudian kami melanjutkan ke Selat Baru untuk melihat pemasangan RTU SCADA bersama bapak Afif, kemudian Melihat pemasangan Wiring Kabel pada panel Box FEDDER / Penyulang bersama bapak Iyan, dan Melihat pemasangan kabel ke Terminal FEDDER ( TF) bersama bapak Afif di Panel Box RTU SCADA, melihat Proses pemasangan Relay 110 VDC didalam Panel Box FEDDER yang akan dihubungkan ke Panel Box RTU SCADA bersama bapak Iyan, dan Diajarkan tentang warna kabel yang digunakan dan fungsi dari 12 warna kabel tersebut pada Instalasi pemasangan RTU SCADA dan cara pengurutan kabel yang pas agar proses transfer data tepat dan sesuai dengan yang di inginkan. Terdapat 12 Warna yang berbeda, dimana cara pengurutannya di awali dengan warna Hitam, Merah, Pink, Orange, Coklat, Hijau, Biru Tua, Biru Terang, Gray, Putih, kuning, dan yang terakhir Ungu. Dimana kabel tersebut memiliki ukuran 1,5 mm2. Dapat dilihat pada Gambar 2.14 pemasangan wiring kabel panel box FEEDER , proses pemasangan Relay 110 VDC didalam box FEEDER, pemasangan kabel ke Terminal (TF), dan kode 12 warna kabel yang digunakan : 



15   Gambar 2.14pemasangan wiring kabel panel box FEEDER , proses pemasangan Relay 110 VDC didalam box FEEDER,  pemasangan kabel ke Terminal (TF),  dan kode 12 warna kabel yang digunakan  (Sumber : Dokumentasi , 2020)   Pada hari ke Sembilan ( tanggal 19 Oktober 2020 ) saya dan teman – teman melakukan absen pagi dikantor ULP PLN Bengkalis. Dapat dilihat dari Gambar 2.15 absensi pagi :  Gambar 2.15Absensi pagi di kantor ULP PLN Bengkalis (Sumber : Dokumentasi , 2020)  Setelah itu kami pergi ke PLTD Bengkalis untuk melihat proses komisioning disana, ternyata proses komisioning yang di PLTD belum selesai dikarenakan Modem RTU rusak jadi harus mengganti dengan Modem yang baru. 



16  Dapat dilihat pada 2.16 proses komisioning data dan penggantian Modem RTU yang baru :  Gambar 2.16Proses Komisioning data dan penggantian Modem RTU SCADA (Sumber : Dokumentasi , 2020) 
2.2 Target yang diharapkan   Adapun target yang kami harapkan dalam kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu yang didapatkan sewaktu kuliah dan dipraktekkan langsung ke industri, mampu berinteraksi dengan PLC maupun RTU , belajar untuk disiplin dan bermasyarakat. Sesuai dengan tuntutan dunia industri serta dapat menerapkan ilmu dalam kaitan pemograman maupun pemasangan RTU SCADA serta mampu merawat RTU tersebut.  
2.3 Perangkat Keras/Lunak Yang Digunakan Perangkat - perangkat keras / lunak yang sering digunakan dalam melaksanakanKerja praktek di industri ini antara lain, sebagai berikut: a. Alat pelindungDiri 1. Penutup Telinga (Ear Plug) Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. 



17   Gambar 2.17 : Ear Plug (Sumber : https://images.app.goo.gl/WymY46fPGTJQ3QyA8)  2. Masker (Respirator) Berfungsisebagaipenyaringudara yang dihiruppsaatbekerjadengankualitasudaraburuk (misalberdebu,beracun, dsb)  Gambar 2.18 : Rerspirato (sumber : https://images.app.goo.gl/EKASp8wCfm2L9P3V7)  3. SarungTangan Berfungsisebagaipelindungtanganpadasaatbekerjaditempatataupunsituasi yang manaakanmengakibatkancederapadatangan.   Gambar 2.19 : Sarung Tangan (Sumber : https://images.app.goo.gl/j55cbrJADm7gQraq8)      



18  4. Sepatu (Safety Shoes) Safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau pun berat,benda panas , cairan kimia dan sebagainya.   Gambar 2.20 : Sepatu Safety (Sumber : https://images.app.goo.gl/CjHxEMPEp8neDQUz8)   5. Safety Helmet Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala darI benda yang bisamengenai kepala secara langsung.  Gambar 2.21 : safety Helmet (Sumber : https://images.app.goo.gl/uqZCSAuLk674D8mo7)  6. Obeng Plus (+) dan Minus (-) a. Obeng plus (+) 



19   Gambar 2.22 : Obeng Plus (+) (Sumber : internet) Obeng plus adalah obeng yang memiliki ujung mata obeng berbentuk tambah (plus). Obeng ini juga sering disebut dengan obeng kembang karena bentuk ujungnya yang menyerupai bunga jika dilihat dari atas. Fungsi obeng plus adalah untuk membuka dan mengencangkan baut atau skrup yang memiliki kepala berbentuk plus.   b. Obeng Minus (-)  Gambar 2.23 : Obeng Minus (-) (Sumber : internet) Obeng min adalah obeng yang memiliki ujung mata berbentuk pipih. Obeng ini digunakan untuk membuka dan memasang sekrup atau baut yang memiliki kepada berbentuk strip (min). Selain itu, obeng min ini juga sering digunakan untuk mencongkel benda yang susah dibuka.     



20  7. Relay 110 VDC Schneider  Gambar 2.24 : Relay 110 VDC Schneider (Sumber : https://images.app.goo.gl/etQoAtLxXipnbouC8)  Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch).  8. Multimeter   Gambar 2.25 : Multitester (Sumber : https://images.app.goo.gl/sJRbhjsxqrKxcKGt7)      Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Dalam perkembangannya, dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya.   



21  9. Tang Pemotong Kabel  Gambar 2.26 : Tang Pemotong Kabel (Sumber : https://images.app.goo.gl/jk47NQLvKNU6sUzd6)      Tang potong merupakan jenis tang yang sering digunakan dalam teknik listrik pula. Yang berfungsi khusus untuk memotong kabel maupun mengupas kulit kabel. Dikarenakan jenis tang tersebut di desain tajam.  10. Kabel 1,5 mm2  Gambar 2.27 : Kabel 1,5 mm2 (Sumber : https://images.app.goo.gl/mY62GGbkbv863CJV8)      Kabel digunakan untuk menghantarkan aliran listrik dari sumber listrik menuju ke perangkat pengguna listrik, sehingga perangkat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya.      



22  11. Label Printer  Gambar 2.28 : Label Printer (Sumber : https://images.app.goo.gl/gaGWBDEdYrVdf4sUA)     Printer Label banyak digunakan untuk mencetak barcode pada produk tertentu, dan membuat label harga untuk suatu barang di toko. Jenis printer ini akan memudahkan Anda untuk melakukan maintenance atau pengenalan barang yang dijual.  12. Modem  ( Robustel)  Gambar 2.29 : Modem Robustel (Sumber : https://images.app.goo.gl/KV4mGkbH1VA5S7oP8)   Untuk menyimpan data master, kemudian mengirimkan dan menerima data melalui jaringan GSM.    



23  13. MCB 1 & 3 phasa  Gambar 2.30 : MCB 1&3 Phasa (Sumber : https://images.app.goo.gl/uFmX2nThSr9aQxrP6)  
    MCB adalah sebuah saklar listrik otomatis yang dirancang untuk melindungi instalasi listrik, termasuk beban, kabel atau penghantar dari kerusakan yang disebabkan oleh arus lebih (overload) atau hubungan pendek (short circuit).  14. RTU 540   Gambar 2.31 : RTU 540 (Sumber : https://images.app.goo.gl/6hoYjKj7xegKYfJY9)  Untuk mengumpulkan data status dan pengukuran peralatan tenaga listrik, kemudian mengirimkan data dan pengukuran tersebut ke Master Station (pusat control) setelah diminta oleh Master. Disamping itu RTU berfungsi melaksanakan perintah dari master station.    



24  15. Kabel LAN UTP Straight  Gambar 2.32 : Kabel LAN UTP Straight (Sumber : https://images.app.goo.gl/bGqcV7e5nwcJvEQj9) Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyakdigunakan untuk membuat sebuah jaringan local ( Local Area Network),selain karena harganya relative murah,mudah dipasang dan cukup bisa diandalkan.Kabel straight adalah kabel lan yang berfungsi untuk menghubungkan 2 device atau perangkat yang berbeda.kabel ini memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya seperti menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch dengan router, menghubungkan hub dengan router, menghubungkan modem dengan router dan menghubungkan modem dengan komputer.  16. Lampu Indikator   Gambar 2.32 : Lampu Indikator (Sumber https://images.app.goo.gl/p1JiDwghJBvrUCm7A)     Lampu-lampu tersebut digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk lampu indikator pada panel penunjuk fasa R, S dan T atau L1, L2 dan L3. Selain itu juga lampu indikator digunakan sebagai indikasi bekerjanya suatu sistem kontrol misalnya lampu indikator merah menyala motor bekerja dan lampu indikator hijau menyala motor berhenti.  



25  17. Laptop Core i 5  Gambar 2.33 : Laptop Core i 5 (Sumber https://images.app.goo.gl/p1JiDwghJBvrUCm7A)      Digunakan untuk memprogram data yang kemudian di masukan ke Master data yaitu Modem dan RTU540, dan juga sebagai tempat untuk memonitoring data yang sedang berlangsung.  18. Terminal Feeder (TF) 
 Gambar 2.34 : Terminal Feeder (Sumber https://images.app.goo.gl/9Xg4dHTRykcFSEPT6)      Satu set dari dua atau lebih titik koneksi sekrup serupa. Anda bisa menghubungkan kabel pada titik-titik ini. Strip terminal menggabungkan banyak blok serupa dalam satu perangkat. Di sebuah strip, blok-blok itu saling terisolasi satu sama lain.   



26  19. Software Robustel  Gambar 2.35 : Software Robustel (Sumber https://images.app.goo.gl/RMhFDrsweCwd9TY49)     Digunakan unntuk memprogram Modem Master didalam RTU SCADA tersebut.  20. Kartu Dual SIM Seluler  Gambar 2.36 : Kartu Dual SIM seluler (Sumber : Dokumentasi , 2020)  
2.4 Data-data yang diperlukan  Adapun data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan laporan ini, yaitu: 1. Data sejarah singkat perusahaan. 2. Data struktur organisasi. 3. Data 12 warna kabel yang digunakan 



27    Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan benar, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya adalah sebagai berikut: a. Observasi Yaitu melakukan pengamatan dengan secara langsung jalannya proses yang menjadi tinjauan umum penulis. b. Wawancara  Yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dalam hal ini mandor dan operator perusahaan yang memberikan penjelasan dan data yang berhubungan dengan objek penulisan dalam laporan ini. c. Penelitian kepustakaan Merupakan penelitian untuk landasan teori dari laporan ini dengan cara membaca buku-buku yang bersumber dari perusahaan PT.PLN (Persero) Rayon Bengkalis.  
2.5 Dokumen-dokumen yang diperoleh Dokumen-dokumen atau file-file yang diperoleh dalam melaksanakan kerja praktek diantaranya: 1. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis. 2. Proses komisioning data ke modem 3. Pengenalan komponen RTU SCADA.  
2.6 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kerja Praktek 

(KP). Kendala-kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan dilapangan pada saat kerja praktek yaitu: 1. Sulitnya berdiskusi disebabkan tingkat kebisingan yang tinggi di setiap stasiun pabrik. 2. Terganggu oleh proses belajar – mengajar dari kampus, dikarenakan pada saat KP sedang pada jam kuliah 



28  2.7 Hal – hal Yang Dianggap Perlu Hal – hal yang dianggap perlu pada saat melaksanakan kerja praktek diantaranya : 1. Memperhatikan komponen yang ada dan memahaminya. 2. Mencatat nama dan fungsi dari komponen tersebut 3. Melihat bagaimana cara komisioning Data dari komputer ke Modem.                 



29  BAB III 

BAGIAN-BAGIAN DAN PRINSIP KERJA INSTALASI 

RTU SCADA 

3.1 Sistem Tegangan Listrik Pembangkitan, Penyaluran (transmisi)  dan distribusi seperti pada gambar berikut  
 Gambar 3.1Komponen Utama Penyaluran Tenaga Listrik Bidang SCADA Standarisasi Direksi PT. PLN (Persero).  Tegangan sistem distribusi dapat dikelompokan menjadi 2 bagian besar, yaitu, distribusi primer (20kV) dan distribusi sekunder (380/220V).Jaringan distribusi 20kV sering disebut Sistem Distribusi Tegangan Menengah dan jaringan distribusi 380/220V sering disebut jaringan distribusi sekunder atau disebut Jaringan Tegangan Rendah 380/220.  A. Sistem SCADA Transmisi dan Distribusi  Fungsi sistem SCADA transmisi dan distribusi adalah  untuk memonitoring parameter-parameter (arus, tegangan,  daya, frekuensi, dll) yang ada pada jaringan listrik serta  mengendalikan (remote on/off) circuit breaker dan trenner  yang ada pada jaringan. Sampai dengan saat ini sistem  SCADA sudah diaplikasikan pada :  



30  1.Feeder AH  2.Feeder AJ  3.Feeder AF  4.Feeder AL/AP  5.Feeder AM  6.Feeder AN  7.Feeder AE/AK   
3.2 Komponen-komponen SCADA transmisi dan Distribusi. 

 Gambar 3.2 Bagian Jaringan RTU   
A. Komponen Scada 1. Antarmuka manusia mesin (Human Machine Interface) HMI yang dipakai pada sistem SCADA PT.KDL adalah  aplikasi SEEFOX yang berjalan pada sistem operasi LINUX  Centos. Aplikasi ini hanya ditanam pada server. Adapun untuk menampilkan pada sisi client digunakan aplikasi telnet. 2. Unit terminal jarak jauh (RTU) RTU yang dipakai memakai PLC Modicon Quantum sebagai CPU, PTQ sebagai protokol komunikasi dengan server, 



31  digital I/O untuk menerima input/memberikan perintah ke field, NOE sebagai I/O scanning dan EGX/ETG sebagai converter serial RS232 ke TCP.  3.  Infrastruktur dan protokol komunikasi Jaringan komunikasi fiber opticmenjadi pilihan untuk komunikasi jarak jauh sedangkan komunikasi jarak dekat digunakan infrastruktur kabel (wire) baik kabel serial ataupun UTP. Adapun topologi jaringan yang dipakai adalah topologi bus pada level IED dan topologi ring pada level RTU serta client server. Protokol komunikasi modbus dipakai untuk komunikasi IED – RTU, IEC60870-5-104 digunakan untuk komunikasi RTU – server dan potokol  TCP/IP digunakan untuk komunikasi client– server. 4. Supervisory Computer (Server) Ada 4 buah server yang dipakai, 1 master server, 1 slave server untuk mem-back up master server apabila terjadi kegagalan. Masterdan slave server ini berfungsi untuk mengolah data dan menampilkan data tersebut dalam bentuk gambar. 1 archi server yang berfungsi untuk menyimvpan history dan 1 simu server yang bias digunakan untuk simulasi. Page 41 of 234The 3 rd National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) Proceedings ISBN: 978‐602‐98211‐0‐9 5. Sensor dan Relay controlSensor yang dipakai adalah CT (current transformer) ataupun PT (potential transformer) sedangkan Transducer dan relay control yang dipakai adalah Sepam (overcurrent, overvoltage, differential).  
B. Komponen Utama Sistem SCADA Sistem SCADA terdiri dari 3 subsistem, yaitu:  1. Subsistem Komputer  2. Subsistem Komunikasi 3. Subsistem Proses     



32  3.3 Sistem Pengontrolan Jaringan SCADA merupakan sebuah sistem yang terdiri dari subsistem computer untuk melakukan pengawasan  (Supervisory) dan pengendalian (Control) terhadap subsistem proses dengan melakukan pengumpulan data (Data Acquisition) melalui infrastruktur komunikasi data. Sistem SCADA memonitor dan mengontrol semua proses  tersebut dengan mengumpulkan data melalui sensor pada fasilitas atau stasiun jarak jauh dan kemudian mengirimnya ke sistem komputer sentral yang akan mengatur operasi  proses dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan. Ada beberapa manfaat diterapkannya system SCADA dalam suatu proses, antara lain : 
 1. Mengakses nilai pengukuran dari proses-proses penting  baik yang sedang berjalan ataupun yang telah lewat.  2. Mendeteksi dan memperbaiki masalah secepat mungkin (lebih cepat dalam melakukan analisa gangguan).  3. Melihat tren yang telah lalu.  4. Menemukan dan membatasi proses yang tersendat danin-efisiensi (sebagai system pendukung dalam system pengambilan keputusan).  5. Mengurangi jumlah operator.   

3.4 Prinsip Kerja RTU Scada 

A. Modul Central Processing Unit (CPU) Berfungsi untuk pengolahan data masukan. Modul CPU memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. Menerima data berupa perintah dan sebagainya dari Master Station.  b. Mengirim data pengukuran, isyarat indikasi dari GI dan Pusat Pembangkit ke Master Station.  c.  Membaca data dari GI dan Pusat Pembangkit yang berupa besaran listrik, status, indikasi.  d. Menyampaikan data/perintah dari Master Station untuk dilaksanakan oleh peralatan pada GI dan Pusat Pembangkit Listrik.  
 
 



33  B. Modul Digital Input Modul ini adalah yang menerima sinyal input digital yang menunjukkan status PMT, PMS, alarm-alarm dari suatu Gardu Induk dan Pusat Pembangkit listrik. 
 

C. Modul Digital Output Modul ini berfungsi sebagai keluaran dari fungsi telekomando. Jika ada instruksi dari Master Station untuk membuka atau menutup PMT, PMS maka relay (isyarat telekomando).  
 

D. Modul Analog Input Modul ini berfungsi menerima besaran-besaran analog yang berasal dari transducer yang membangkitkan "volt"atau "milliampere" yang menunjukkan besaran listrik MW, MVAR, Volt, Ampere.  
 

E. Modul Analog Output Modul ini merupakan output dari fungsi telekomando untuk data analog yang berupa DC volt atau DC miliamper, yang dipakai Master Station untuk memberikan perintah operasi ke suatu set point controller misalnya merubah tap trafo, pengaturan frekuensi di unit pembangkit.  
F. Modul Power Supply Modul ini sebagai penyedia sumber daya untuk semua modul di Remote Terminal Unit.Tegangan yang disediakan adalah tegangan DC 48 v, 24 v dan 5 v.  
G. UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS merupakan bagian dari sistem yang terdapat didalam panel RTU. UPS Adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backpup sebagai catuan daya alternatif yang tidak dapat diinterupsi. Fungsi UPS adalah sebagai penstabil listrik dan untuk membackup kebutuhan listrik dan yang paling terpenting adalah membackup data yang ada dikomputer didalam memori perangkat UPS.  



34  H. Protokol Komunikasi Sistem SCADA Berikut ini protokol komunikasi yang digunakan pada sistem SCADA PT. KDL : 1. Protokol Modbus  2. Komunikasi Serial RS485  3. IEC 60870-5-101 dan IEC 60870-5-104  4. IEC 61850  5. TCP/IP   
I. Topologi Jaringan Topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer.Topologi jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat (terminal komputer, repeaters, bridges) satu dengan lainnya.Salah satu jenis topologi yang digunakan pada penerapan sistem SCADA di PT. Krakatau Daya Listrik adalah topologi jaringan tipe ring. Seluruh sistem jaringan di PT. Krakatau Daya Listrik dibuat redundant(jalur jaringan alternatif), sehingga jika dalam suatu jaringan terdapat link yang terputus maka data masih bisa terhubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat jaringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35  BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan Dari data yang diperoleh dan analisa, maka dapatdiambil beberapa kesimpulan, antara lain : 1. Dalam mengendalikan sistem tenaga listrik harus diusahakan agar sistem selalu dalam keadaan normal,sehingga aspek pengoperasian sistem tenaga listrik yang meliputi keandalan, kualitas, dan ekonomis dapat dicapai dan memperoleh hasil yang maksimal. 2. Sistem SCADA merupakan  bagian yang sangat penting dan berguna untuk memudahkan semua proses produksi serta meningkatkan efisiensi kerja. Sistem SCADA mempunyai fungsi utama sebagai telecontrolling, telesignalling, dan telemetering. 3. Perangkat yang digunakan sistem SCADA terdiri dari Master Station (MS),Remote Terminal Unit(RTU) dan Saluran Komunikasi antar Master Stationdan RTU. 4. Remote Terminal Unit (RTU) berfungsi untu  kmengumpulkan data status dan pengukuran peralatan tenagalistrik, kemudian mengirimkan data dan pengukuran tersebut ke Master Station (pusat control) setelah dimintaoleh Master. Disamping itu RTU berfungsi melaksanakan perintah dari master station. 5. RTU juga merupakan suatu komputer  yang berisikan seperangkat  kartu-kartu elektronik dan beberapa transduser untuk mengubah besaran-besaran analog menjadi sinyal-sinyal digital (analog digital converter, ADC) dan sekaligussinyal-sinyal ini disimpan dalam  suatu penyangga padakartu modem untuk dikirim ke master station melaluijaringan komunikasi yang ada. 6. Komunikasi data yang digunakan adalah komunikasimodbus, komunikasi serial RS485, TCP/IP danmenggunakan topologi ring. 



36  4.2 Saran Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulisdiantaranya : 1. Senantiasa melakukan perawatan dan pengecekanberkala untuk instrumen yang digunakan dalam prosesproduksi di PLTU 400 MW PT. Krakatau Daya Listrikuntuk menghasilkan kualitas yang terbaik. 2. Melakukan perawatan rutin dariwork stationsertawilayah transmisi dan distribusi listrik. 3. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,RTU yang dilengkapi dengan mikrokomputer yang disebutintellegent remotesangat diperlukan. Karena dapatmelakukan fungsi-fungsi secara otomatis tanpa perintah dariMaster Station. 
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