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BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Industri

PT. Karya Satria Putra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang

Jasa Konstruksi. PT. Karya Satria Putra didirikan pada tahun 1989 dalam bentuk

perseroan terbatas (PT) tahun 2004. PT. Karya Satria Putra telah berkiprah selama

24 tahun dalam bisnis dan memiliki banyak pengalaman handal dan mitra kerja.

PT. Karya Satria Putra dikelola oleh praktisi profesional dengan visi dan

misi jauh ke depan dan berkomitmen  untuk terus menjadi yang terbaik dan

terdepan dalam memberikan bobot produk yang berkualitas. Ruang lingkup

pelayanan yag ditawarkan oleh PT. Karya Satria Putra didukung segenap tenaga

professional dibidangnya meningkatkan keahlian personalia, perluasan jaringan,

penambahan fasilitas dan peralatan merupakan merupakan upaya

berkesinambungan untuk mencapai target perolehan dan kemajuan perusahaan.

Sebagai pemilik perusahaan, bapak Hanafi Yuddin mengikut sertakan

karyawan-karyawannya dalam pelatihan-pelatihan yang terkait dalam bidang

kelistrikan yang dilaksanakan oleh asosiasi-asosiasi terkait dalam bidang

elektrikal seperti AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) dan APEI

(Asosiasi professional elektrikal Indonesian). Usaha tersebut membuahkan hasil,

dengan diikut sertakannya para karyawan dalam pelatihan-pelatihan

ketenagalistrikan,maka memberikan kinerja karyawan yang ahli dan kompeten

sehingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam

pelaksanaan pekerjaan. Dengan semakin berkembangya perusahaan,kemudian

pada tanggal 4 april 2007 perusahaan di ubah menjadi PT dengan nama PT. Karya

Satria Putra.

Setelah perusahaan ini dalam bentuk perseroan terbatas (PT),maka peralatan

kerja lebih ditingkatkan lagi. Perusahaan ini sudah memiliki beberapa unit mobil

crane,sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak lagi dikerjakan dengan manual

sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
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Sebagai mitra PLN khususnya diwilayah riau, PT. Karya Satria Putra ikut

ambil dalam pekerjaan pelayanan gangguan kelistrikan PT. PLN (Persero)

wilayah riau seperti: pekerjaan penggantian trafo rusak,pekerjaan gangguan

jaringan listrik baik jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan

rendah.

1.2 Visi dan Misi Perusahaan

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 usahanya.

1.3 Struktur Organisasi Prusahaan/Industri

Struktur organisasi adalah gambaran diri organisasi atau susunan pengurus

dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatan masing-masing yang di

susun berbentuk seperti bagan.
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Tabel : 1.1. Struktur organisasi PT. Karya Satria Putra

Sumber: PT. Karya Satria Putra

Tabel : 1.2. Struktur Organisasi Lapangan PT. Karya Satria Putra

Sumber: PT. Karya Satria Putra

1.4 Sumber Daya Manusia Perusahaan

PT. Karya Satria Putra memilki karyawan tetap sebanyak 112 orang dengan

penempatan tugas dan tanggung jawab yang berbeda beda. Dengan tugas

danfungsi dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

DIREKTUR

Ka. Adm Keuangan Dan
Umum

Manager ProyekKa. Logistik

AdministrasiPerlengkapan Ka. Teknik

AccountingPeralatan Perencanan

Manager Proyek

Perencanaan Ka. Teknik

Kepala kerja Kepala Kerja Kepala Kerja

Pekerja / Pelaksana
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Tabel : 1.3 penempatan tugas, tanggung jawab serta jumlah tenaga kerja.

Sumber: PT. Karya Satria Putra

NO Bagian

Status

JumlahPermanen Kontrak

1
ADM,Keuangan dan Umum

7 - 7

2 Manager Proyek 6 - 6

3 Ka. Logistik 4 - 4

4 Kepala Kerja 3 - 3

5 Pekerja bengkel,mekanik,dan

produksi 8 7 15

6 Teknisi,Pekerja/pelaksana

lapangan

6 32 38

Jumlah 73

Untuk meningkatkan kualitas karyawan PT. Karya Satria Putra telah

melakukan program pendidikan/training terkait dalam bidang kelistrikan yang

diselenggarakan oleh asosiasi asosiasi terkait dalam bidang kelistrikan antara lain:
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Tabel : 1.4. Program Pendidikan/Training

Sumber: PT. Karya Satria Putra

N

o

Nama kegiatan Penyelengara Jumlah

peserta

Keteranga

n

1 K3 Ketenagalistrikan APEI (Asosiasi

Professional Electrikal

Indonesia)

3

-

2 terminating dan

jointing 20 KV

AKLI (Asosiasi

Kontraktor Listrik

Indonesia)

4 bekerja sa

ma

dengan PT.

3M

Indonesia

3 JTM dan JTR AKLI (Asosiasi

Kontraktor Listrik

Indonesia)

4 bekerja sa

ma

dengan PT.

PLN

(persero)

Pekanbaru

4 Cubiclel,ELCB,MCB

dan transformator

APEI (Asosiasi

Professional Electrikal

Indonesia)

5 bekerja sa

ma

dengan PT.

Schneider

electrik

indonesia

5 ABB APEI (Asosiasi

Professional Electrikal

Indonesia)

6 bekerja sa

ma

dengan PT.

ABB
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electrik

Indonesia

6 SUTM dan SKUTM AKLI (Asosiasi

Kontraktor Listrik

Indonesia)
4

bekerja sa

ma

dengan PT.

PLN

(persero)

Pekanbaru

7 Grounding,Peralatan

Pengaman dan

Penunjang

AKLI (Asosiasi

Kontraktor Listrik

Indonesia)

5 bekerja sa

ma

dengan PT.

PLN

(persero)

Pekanbaru
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BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP

(KERJA PRAKREK)

2.1 Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan

Selama melakukan kerja praktek Mahasiswa harus siap ditugaskan kerja di

mana pun, baik di lapangan maupun dibengkel produksi.

Tabel : 2.1 Daftar jadwal  Mahasiswa Kerja Praktek

SENIN - SABTU

PAGI SORE

08.00-11.30 13.30-16.30

2.2 Agenda Kegiatan Minggu ke 1 Tanggal 10 Juli s/d 16 Juli 2017

1. Senin 10 Juli 2017 dan sabtu 16 juli 2017

1) Membuat klem begel ukuran ukuran 6 inch

Klem begel adalah klem untuk memasang trafes pada tiang beton

dan tiang besi, klem ini dibuat mengunakan bahan besi galfanis anti karat.

Cara membuat klem begel dan alat yang digunakan yaitu:

a. Potong plat besi menggunakan grenda sesuai ukuran yang telah di

tentukan.

b. Beri tanda garis untuk menandai batas membengkokkan plat seperti

Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Memberi tanda garis pada plat

Sumber : Dokumentasi
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c. Bengkokkan plat pada batas garis yang sudah ditandai berbentuk siku

dengan menggunakan alat press manual seperti Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Plat yang sudah dibengkokkan

Sumber : Dokumentasi

d. Bengkokkan plat hingga berbentuk bulat setengah lingkaran dengan

menngunakan alat press manual seperti gambar 2.3.

Gambar 2.3. membentuk klem dengan pres manual

Sumber : Dokumentasi

e. Ketika klem sudah terbentuk selanjutnya berikan lubang baut  pada

sisi kanan dan kiri klem dengan menggunakan bor Seperti gambar
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Gambar 2.3. pengeboran lubang baut begel

Sumber : Dokumentasi

f. Ulangi langkah-langkah diatas untuk membuat klem yang selanjutnya

hingga terbentuk rapi seperti gambar 2.4.

Gambar 2.4. Bentuk klem begel yang sudah jadi

Sumber : Dokumentasi
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2.3 Agenda Kegiatan Minggu ke 2 Tanggal 17 Juli s/d 22 Juli 2017

1. Senin 17 Juli 2017

Penggantian SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) yang sudah diganti

dengan SKUTR (Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah) di Sukajadi

Peknbaru. Peralatan yang di gunakan yaitu :

a. Tali panjat.

b. Tali panjang untuk menaikan alat yang di perlukan ketika pengantian kabel

SKUTR dan menurunkan alat-alat lain nya, tali panjang juga digunakan

untuk menahan ujung kabel SKUTR supaya ketika kabel ditarik ujung

kabel tidak menyambar

c. Kunci 18mm di gunakan untuk membuka dan mengunci baut.

d. Gergaji besi, digunakan untuk memotong kabel SKUTR.

e. Tang kombinasi untuk membuka pengikat kabel di isolator.

f. Lidah buaya digunakan untuk menjepit kabel netral

Gambar 2.4. bentuk lidah Buaya

g. Trakker digunakan sebagai alat penegang kabel
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Gambar 2.5. Membongkar SUTR(Saluran Udara Tegangan Rendah)

Sumber : Dokumentasi

.

2. Selasa 26 Juli 2016

1) Membuat Stang Trek

Stang Trek adalah bagian dari Guy Wire yang terletak di bagian

bawah, pada sisi bawah Stang Trek di pasang pada balok beton yang

ditanam dalam tanah sedangkan pada sisi atas Stang Trek di pasang pada

tali daway Guy Wire.

2) Membuat benang senay

Benang senai yaitu benang untuk baut Trek bagian atas untuk tali

guy wire atau disebut juga tusuk konde. Membuat benan senai ini

dilakukan dengan cara:

a. menjepit besi tusuk konde.

b. Masukkan alat penyenai diujung besi.

c. Putar pelan – pelan searah putaran jarum jam.

d. Siram menggunakan air pada saat memutar senai supaya besi tidak

terlalu panas.
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Gambar 2.9. Alat untuk membuat senai baut stang trek

Sumber : Dokumentasi

Gambar 3.0. pembuatan senai baut stang trek

Sumber : Dukumentasi

2.4 Rabu 26 Juli 2016 Sampai Kamis 27 Juli 2016

1) Pengecatan cakar ayam untuk pada tiang besi dan tiang beton
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Gambar 2.2 pengecatan cakar ayam

Sumber : Dokumentasi

3. Sabtu 22 Juli 2017

Mengikuti kerja di lapangan membongkar trafo yang sudah tidak

dipakai dan akan di perbaikin untuk pemeliharaan bagian-bagian yang

sudah tidak bisa di gunakan lagi dan akan di pindahkan ketempat lain di

siak. Langkah – langkah yang harus dilakukan yaitu:

a. Pastikan trafo tidak bertegangan / dalam kondisi OFF.

b. Membuka baut pada kabel single core yang terhubung dengan isolator

yang ada diatas trafo.

c. Memotong bagian atas rumah atau tempat trafo dengan menggunakan

grenda agar trafo biasa dikeluarkan.

d. Membuka baut pada kedudukan bawah trafo.

e. Trafo diangkat mengguna Truck Crane yang berbobot 35 ton dan

dipindah kan truck pembawa trafo.

f. Trafo dibawa ke gudang dan akan di perbaiki untuk pemeliharaan trafo

uji layak beroperasi kembali
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Gambar 2.11. Proses pembongkaran trafo

Sumber : Dokumentasi

Gambar 2.11. Proses pengangkatan trafo menggunakan mobil kren

Yang berat 35 ton

Sumber : Dokumentasi

2.5 Agenda Kegiatan Minggu ke 3 Tanggal 24 Juli s/d 29 Juli 2017

1. Senin 24 Juli s/d Sabtu 29 Juli 2017

1) Membuat cakar ayam/penghalang panjat untuk ukuran 6 inch

Cakar ayam dipasang pada tiang saluran udara tegangan menengah

(SUTM) murni tanpa ada Saluran Udara Tegangan Rendah (SKUTR)

.Proses Pembuatan dan alat yang digunakan yaitu:

a. Potong plat besi menggunakan alat potong khusus seperti di

gambarsesuai ukuran yang telah ditentukan.
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Gambar 2.12. Memotong plat besi

Sumber : Dokumentasi:

b. Beri tanda garis untuk menandai batas membengkok kan plat seperti

Gambar 2.13

Gambar 2.13. Memberikan garis pada plat

Sumber : Dokumentasi

c. Bengkok kan plat sesuai garis yang sudah ditandai dengan

menggunakan alat press menual seperti Gambar 2.14.
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Gambar 2.14. Plat dibengkokkan dengan press menual

Sumber : Dokumentasi

e. Bengkokkan  plat hingga berbentuk bulat setengkah lingkaran

dengan  menggunakan  alat  press menual.

f. Prosespengelasan klem begel yang akan las dibagian seperti

gambar.

Ditentukan seperti Gambar 2.16.

Gambar 2.16. Klem begel dilas dengan besi yang sudah dibenggkokan

Sumber : Dokumentasi

g. Pengecatan penghalang panjat/ cakar ayam aluminium

Seperti gambar 2.17.
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Gambar 2.17. Pengecatan penghalang panjat Alumunium

Sumber : Dokumentasi

h. Penghalang Panjat yang sudah jadi

Seperti Gambar 2.18.

Gambar 2.18. Penghalang panjat yang sudah jadi

Sumber : Dokumentasi

2.6 Agenda Kegiatan Minggu ke 4 Tanggal 31 Juli s/d 03 Agustus 2017

1. Senin 31 Juli s/d Kamis 3 Agustus 2017

2) Membuat Arm Lie Brace (skor trafes) dengan menggunkan besi L.

Arm Lie Bres berfungsi sebagai penahan trafes, Arm Lie Brace biasanya

dilapangan di sebut dengan Alam Bres. Langkah untuk membuat arm lie

bres yaitu:

a. Potong besi L sepanjang 1 meter.

b. Pipihkan bagian awal dan ujung besi L tersebut.

c. Selanjutnya buat lobang untuk baut pada ujung sisi kanan dan kiri,

masing – masing 2 lobang.
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Gambar 2.10. Membuat Arm Lie Brace

Sumber : Dokumentasi

1. Jumat 4 Agustus 2

1) Membuat klem jepit 8” Inch 3 lobang untuk tanda bahaya.

Klem jepit 8” inch 3 lobang adalah klem yang berfungsi untuk

memasang tanda bahaya tegangan tinggi, cara membuat klem ini hampir

sama dengan membuat klem Begel. Alat yang digunakan pun sama yang

membedakan hanya ukuran alat untuk pressnya saja, untuk membuat klem

jepit yang 8 inch ini menggunakan press manual yang ukuran 8 inch.

2) Membuat lubang baut pada trafes 10 inch.

Melobangi trafes di lakukan menggunakan alat mesin bor, mata bor

yang digunakan untuk melubangi trafes ini yaitu mata bor ukuran 58.

3. Sabtu 5 Agustus 2017

Mengganti SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah)dengan

SKUTR (Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah) di jalan Harapan Raya

Peknbaru. Peralatan yang di gunakan yaitu :

h. Tali panjat.

i. Tali panjang untuk menaikkan kabel dan alat yang di perlukan.

j. Gergaji besi, digunakan untuk memotong kabel.

k. Tang kombinasi untuk membuka pengikat kabel di isolator.

l. Trekker untuk menegangkan kabel SKUTR yang telah di pasang agar tidak

kendor.
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2.6. Agenda Kegiatan Minggu ke 5 Tanggal 7Agustus s/d 12 Agustus 2017

1. Senin 7 Agustus 2017

1) Membuat Klem jepit yang akan di bawa keperawang.

Klem jepit yang dibuat berukuran 12,5 x 5 inch, 11,5 x 5 inch, 10,5

x 3,5 inch dan 9,5 x 3,5 inch sebanyak 2 pasang. Langkah-langkah

pembuatan klem jepit ini hamper sama dengan membuat klem begel, Alat

yang digunakan pun sama yang membedakan nya hanya ukuran alat untuk

press nya.

2) Mengikat Penghalang Panjat.

Penghalang Panjat yang sudah kering dicat lalu diikat berpasangan

menggunakan kawat kemudian penghalang panjat disusun sebanyak 5

pasang dan diikat lagi dengan kawat agar tersusun rapi sesuai yang

diinginkan.

1. Selasa 8 Agustus s/d Sabtu 12 Agustus 2017

2. Membuat Rangka trek.

Rangka trek berfungsi untuk pemasangan stang trek yang ditanam

dalam tanah. Langkah-langkah untuk membuat Rangka trek yaitu:

a. Potongbesiangkerukuran 6mm dan besi angker ukuran 15mm

sepanjang 30cm.

b. Besi angker yang ukuran 6mm disusun lurus sebanyak 4 bagian dan

diatas nya disusun 4 bagian kesamping lalu dilas sehingga menjadi

seperti kotak persegi.

c. Bengkokan besi angker ukuran 15mm menggunakan alat press

sehingga berbentuk huruf U lalu dilas ditengah besi angker ukuran 6m

yang sudah dilas tersebut.
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Gambar 2.20. Membuat Rangka Trek

Sumber : Dokumentasi

2.7 1. Agenda Kegiatan Minggu ke 6 Tanggal 14 Agustus s/d 19 Agustus 2017

1. Senin 14 Agustus 2017

1) Memotong besi galfanis anti karat untuk membuat klem begel 8 inch.

Besi galfanis diberikan tanda garis suntuk menandai batas pemotongan,

alat untuk memotong menggunakan pemotong manual.

2) Membuat lubang baut begel 6 inch

Melobangi begel ukuran 6 inch di lakukan menggunakan  mesin

bor, mata bor yang akan digunakan untuk melobangi begel ini yaitu mata

bor ukuran 58.

1. Selasa 15 Agustus s/d rabu 16 Agustus 2017

1) Memotong besi angker ukuran 170cm 15mm .

Besi angker 15mm digunakan untuk membuat Stang trek, Besi

tersebut diukur sepanjang 170cm kemudian diberi tanda garis untuk batas

pemotongan .Alat yang digunakan untuk memotong menggunakan grenda.

2) Membekokan kedua ujung besi angker 170cm 15mm.

Pembengkokan dilakukan dengan menggunakan alat press menual,

sebelum melakukan pembengkokan pada kedua ujung besi terlebih dahulu

diukur panjang nya untuk bagian bawah 20cm dan bagian atas 15 cm.

2. Kamis 17 Agustus/d 18 Agustus2017

Kegiatan kerja lapangan pada hari sabtu, karena pada hari kamis

dan jumat libur cuti.
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3. Sabtu 19 Agustus 2017

1) Membuat pesanan klem begel ukuran 7,5 inch yang akan dikirim kan

kedumai ,klem begel tersebut dibuat sebanyak 40 pasang dan

menggunakan bahan besi galfsnis, Alat yang akan membuat klem begel

menggunakan alat press manual.

2) Pengecatan Stang trek

Stang trek yang sudah jadi kemudian dicat dasar dengan warna

merah kemudian setelah kering,stang trek akan dicat kembali dengan cat

Alumunium.

2.8 Agenda Kegiatan Minggu ke 7 Tanggal 21 Agustus s/d 26 Agustus 2017

1. Senin 21 Agustus 2017

1) Pemotongan trafes 6 inch dan 10 inch.

Pemotongan dilakukan mengguna alat grenda, sebelum melakukan

pemotongan trafes terlebih dahulu diukur sepanjangnya 30cm kemudian

diberi tanda garis untuk pemotongan.

2. Selasa 22 Agustus 2017

1) Pemotongan baut 100cm 12 mm.

Baut 100cm ini digunakan untuk pemasanganpada tiang  JTM dan

JTR, Baut 100cm ini dipotong menjadi 4 bagian yaitu masing – masing

dengan panjang 25cm. Pemotongan menggunakan grenda, sebelum

melakukan pemotongan baut terlebih dahulu diukur panjang yaitu masing

– masing 25 cm..

3. Rabu 23 Agustus 2017

1) Pemotongan kabel NYY untuk persiapan di lapangan.

Pemotongan kabel NYY dilakukan dengan menggunakan gunting

besi dan ada juga menggunakan gunting kusus untuk memotong kabel

besar. ukuran panjang kabel yang dipotong yaitu 8 M, ukuran ini sesuai

dengan tinggi trafo dengan box panel, karena kabel ini digunakan untuk

Output trafo distribusi yang masuk ke dalam kotak panel.
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4. Kamis 24 Agustus 2017

1) Mengambil CT (Current Transforator) dan PT (Potensial Transformator)

yang ada digudang setia budi dan panam pekanbaru, Pengambilan CT dan

PT menggunakan mobil Truck Crane yang akan di bawak ke PT. Karya

Satria Putra.

5. Jumat 25 Agustus 2017

1) Pemotongan Kabel BC 25

Kabel BC 25 adalah kabel tembaga yang pada umum nya

digunakan sebagai kabel grouding. Pemotongan kabel dilakuan dengan

menggunakan gunting besi untuk ukuran panjang kabel yang akan

dipotong yaitu 10 m.

6. Sabtu 26 Agustus 2017

1) Memindahkan trafes 10 inch dan besi L dari Truck

2.9 Agenda Kegiatan Minggu ke 8 Tanggal 28 Agustus s/d 2 September 2017

1.  Senin 28 Agustus s/d Selasa 29 Agustus 2017

1) Membuat Stang Trek

Stang Trek adalah bagian dari Guy Wire yang terletak di bagian

bawah, pada sisi bawah Stang Trek di pasang pada balok beton yang

ditanam dalam tanah sedangkan pada sisi atas Stang Trek di pasang pada

tali daway Guy Wire. PembuatanStang Trek inidiakukandengancara:

a. Memotongbesiangker 170cm dan 15mm

b. Bengkok kedua ujung besi dengan ukuran panjang 20cm dan 15cm

c. Ukuran ujung 15cm dibengkokkan seperti lingkaran bulatkemudian

dilas agar lebih kuat.

d. Proses pengecatan stang trek warna merah hingga kering kemudian

dicat kembali warna alumunium

4. Rabu 30 Agustus 2017

1) Membesih kangudang

2) Merapikan alat yang berserakan

5. Kamis 31 Agustus 2017

1) membuat agenda prosedur kerja harian untuk pekerja lapangan.
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bertujuan untuk pekerja lapangan.agar pekerja lapangan bekerja sesuai

dengan prosedur yang ada sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan

menghasilkan hasil yang bagus.

6. Jumat 1 September s/d 2 September 2017

Kegiatan kerja di PT. Karya Satria Putra dilaksanakan pada hari

senin, karena pada hari jumat sampai sabtu cuti lebaran haji.
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BAB III

PEMELIHARAAN TRAFO DISTRIBUSI

PT. KARYA SATRIA PUTRA

3.1 Pengertian Transformator
Transformator tenaga adalah suatu peralatan tenaga listrik yang

berfungsi untuk menyalurkan tenaga/daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan

rendah atau sebaliknya.

Dalam operasi penyaluran tenaga listrik transformator dapat dikatakan

sebagai jantung dari transmisi dan distribusi. Dalam kondisi ini suatu

transformator diharapkan dapat beroperasi secara maksimal (kalau bisa terus

menerus tanpa berhenti). Mengingat kerja keras dari suatu transformator seperti

itu maka cara pemeliharaan juga dituntut sebaik mungkin. Oleh karena itu

transformator harus dipelihara dengan menggunakan sistem dan peralatan yang

benar, baik dan tepat. Untuk itu regu pemeliharaan harus mengetahui bagian-

bagian transformator dan bagian-bagian mana yang perlu diawasi melebihi bagian

yang lainnya berdasarkan tegangan operasinya dapat dibedakan menjadi

transformator 500/150 kV dan 150/70 kV biasa disebut Interbus

Transformator (IBT). Transformator 150/20 kV dan 70/20 kV disebut juga trafo

distribusi. Titik netral transformator ditanahkan sesuai dengan kebutuhan untuk

sistem pengamanan/proteksi Sebagai contoh transformator 150/70 kV ditanahkan

secara langsung di sisi netral 150 kV dan transformator 70/20 kV ditanahkan

dengan tahanan rendah atau tahanan tinggi atau langsung di sisi netral 20 kV nya.

Transformator dapat dibagi menurut fungsi/pemakaian seperti:

1) Transformator Mesin (Pembangkit).

2) Tarnsformator Gardu Induk.

3) Transformator Distribusi

Transformator dapat juga dibagi menurut Kapasitas dan Tegangan seperti:

1. Transformator besar

2. Transformator sedang

3. Transformator kecil.
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1. Konstruksi Bagian-bagian Transformator

A. Bagian Utama

1) Inti Besi

Gambar 6 .Inti Besi

Inti Besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi, yang ditimbulkan oleh

arus listrik yang melalui kumparan. Dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis

yang berisolasi, untuk mengurangi panas (sebagai rugi-rugi besi) yang

ditimbulkan oleh Eddy Current.

2) Kumparan Transformator

Kumparan trafo adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk

suatu kumparan. Kumparan tersebut terdiri kumparan primer dan

kumparan sekunder yang diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap antar

kumparan dengan isolasi padat seperti karton, pertinak dan lain-lain.

Kumparan tersebut sebagai alat transformasi tegangan dan arus.

Gambar 7. Kumparan Phasa RST.
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1) Minyak Transformator

Gambar 8. Minyak Trafo

Minyak Trafo sebagian besar kumparan-kumparan dan inti trafo tenaga

direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar,

karenaminyak trafo mempunyai sifat sebagai isolasi dan media pemindah,

sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

3. Bushing

Bushing adalah hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui

sebuah bushing yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang

sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki

trafo.

Gambar 8. Contoh Bushing Transformator
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4. Tangki Konservator

Tangki Konservator pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam

minyak trafo berada (di tempatkan) dalam tangki. Untuk menampung pemuaian

minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator.

Gambar 9. Konservator Trafo

B. Peralatan Bantu

1) Pendingin Transformator

Pendingin Transformator umumnya diisi minyak sebagai bahan isolasi antara

kumparan dengan kumparan dan kumparan dengan kaki.Transformator tenaga

umumnya dilengkapi dengan sistem pendingin, yang dimaksudkan agar trafo

dapat bekerja sesuai rating yang tertera pada spesifikasinya. Trafo yang dilengkapi

pendingin adalah yang berkapasitas di atas 10 MVA. Tipe pendingin trafo adalah

secara alami dan paksaan, yaitu menggunakan riben (sirip), radiator dan bantuan

motor untuk mengembus udara. Banyaknya riben atau motor-motor yang

terpasang sesuai dengan kapasitas trafo dan permukaan yang didinginkan.

Transformator dalam keadaan bertegangan dan belum dibebani akan timbul

rugi-rugi yang dapat menimbulkan kondisi trafo tersebut panas, namun panas

yang timbul kecil. Apabila transformator tersebut dibebani maka kumparan dan

minyak di dalam trafo akan bertambah panas sesuai dengan kenaikan bebannya.

Panas yang timbul pada kumparan akan diteruskan secara konduksi pada minyak

trafo yang berfungsi sebagai pendingin. Baik kumparan maupun minyak trafo

mempunyai batas-batas operasi panas yang diijinkan. Isolasi kumparan yang

terdiri dari kertas kraft mempunyai batas panas yang diijinkan sesuai dengan klas

isolasi spesifikasi trafo. Demikian juga minyak isolasi trafo mempunyai batas
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panas yang diijinkan. Apabila panas-panas tersebut dilampaui maka isolasi akan

rusak dan secara keseluruhan transformator tersebut akan rusak. Panas tersebut

harus direduksi dengan memasang sistem pendingin yaitu: riben, radiator kipas-

kipas dan pompa minyak.

a. Pendingin Dengan Riben

Transformator dengan kapasitas 10 sampai dengan 30 MVA menggunakan

riben atau sirip-sirip sebagai pendingin. Minyak panas yang ditimbulkan oleh

panas kumparan akan terjadi pada bagian atas trafo sementara minyak yang dingin

berada di bawah bagian trafo. Kondisi ini secara alami akan mengalir dari bawah

trafo dan diteruskan melalui riben atau sirip pendingin, yang dirancang

sedemikian sehingga minyak panas yang melalui riben akan didinginkan oleh

aliran udara luar.

b. Pendingin Menggunakan Kipas

Transformator dengan kapasitas lebih dari 30 MVA biasanya dilengkapi

dengan riben kipas pendingin, radiator dan pompa minyak menggunakan Riben

dan Kipas. Minyak trafo panas yang dialirkan melalui riben seperti yang

dijelaskan di atas akan dihembus dengan udara dari kipas pendingin, baik secara

vertikal ataupun horizontal sehingga minyak panas sebelum masuk kedalam trafo

telah didinginkan dengan udara luar dengan bantuan kipas angin, menggunakan

adiator dan Kipas Pendingin, minyak panas dari dalam trafo dipompa dengan

motor pompa minyak dialirkan melalui radiator-radiator dan pada bagian depan

radiator terpasang kipas-kipas pendingin yang akan menarik udara panas yang

ditimbulkan oleh minyak panas ke udara luar dan dari sela-sela radiator akan

mengalir udara segar yang akan mendinginkan minyak trafo.



29

Gambar 10. Pendingin Sirip dan Kipas

2) Pengaruh Panas pada Transformator

Panas lebih pada trafo adalah sangat merusak pengaruhnya baik pada sistem

solasi maupun minyak trafo. Besi maupun tembaga umumnya tidak berpengaruh.

a. Kertas Selulose

Material isolasi dapat menciut dan sangat rapuh. Pengaruh sekunder dari panas

lebih juga sangat penting misalnya produksi gas dan free water pada waktu terjadi

dekomposisi dari material pressboard dan kertas. Jika ada free water yang tersisa

selanjutnya akan mempercepat proses degradasi isolasi. Jika terdapat gasses

selama dekomposisi tak dapat keluar dari winding gelembung-gelembung dapat

terkumpul pada daerah tekanan listrik yang tinggi, akan memindahkan minyak

(displace oil) dan akan memberikan kerusakan sebelum waktunya (premature

failure). Oleh karena itu sejak transformator tidak tahan terhadap hubung singkat,

tegangan impulse, switching surge, beban lebih dari transformator harus dibatasi

dari hot spot temperatur tidak lebih dari 1400C.

b. Minyak Mineral

Mengingat lagi aturan untuk kertas selulose sebagai “80 C” sementara minyak

trafo beroperasi pada “100 C”. Pemilik atau operator harus berpendapat dua

temperatur kritis yaitu 1500 C dan 1100 C untuk isolasi padat dan 600 C untuk

isolasi minyak trafo, umur minyak trafo yang berguna dapat diharapkan jika

temperatur minyak bagian atas tidak lebih dari 600 C. Harapan umur berguna

minyak trafo kondisi energize dapat mencapai 20 tahun sebelum mencapai titik

kritis jumlah kandungan asam 0,25 mg KOH/g. Jumlah kandungan asam ini tak
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tercapai, tingkat perubahan umur minyak trafo dari linier menjadi fungsi

eksponensial. Umur berguna minyak trafo dipotong ½ untuk kenaikan setiap

100 C beyond 600 C faktor yang lain konstan. Tabel berikut memperlihatkan

periode waktu yang diharapkan pada bermacam-macam suhu operasi untuk

mencapai jumlah kandungan asam kritis. Sementara ANSI/IEEE membuat kriteria

untuk kertas kraft dan untuk isolasi minyak tidak ada petunjuk. Selanjutnya

disarankan pemilik atau operator menjaga kebenaran pikiran: umur maksimum

minyak dan kertas adalah 600C adalah temperatur maksimum minyak bagian atas

yang diijinkan. Apabila temperatur melebihi 600 C, segera ambil langkah untuk

membenarkan masalah ini. Rugi Listrik

Rugi-rugi I2R konduktor dan rugi inti yang bertambah dengan naiknya temperatur

ini merupakan pemborosan energi dalam bentuk panas.

c. Polimeric Wire Coating

Untuk beberapa jenis coating polimeric konduktor temperatur mencapai 1200 C

dan lebih tinggi lagi dapat menghasilkan rugi-rugi dielektrik yang signifikan.

3) Tap Changer

Gambar 11. Tab changer

Tap changer adalah alat perubah perbandingan transformasi untuk

mendapatkan tegangan operasi sekunder yang lebih baik (diinginkan) dari

tegangan jaringan/primer yang berubah-rubah. Tap changer yang hanya bisa

beroperasi untuk memindahkan tap transformator dalam keadaan transformator

tidak berbeban disebut “Off Load Tap Changer” dan hanya dapat dioperasikan

manual tap changer yang dapat beroperasi untuk memindahkan tap tarnsformator,
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dalam keadaan transformator berbeban disebut “On Load Tap Changer” dan dapat

dioperasikan secara manual atau otomatis.

Ada dua cara kerja tap changer:

a. Mengubah tap dalam keadaan trafo tanpa beban.

b. Mengubah tanpa dalam keadaan trafo berbeban (On Load Tap

Changer/OLTC)

Transformator yang terpasang di gardu induk pada umumnya menggunakan

tap changer yang dapat dioperasikan dalam keadaan trafo berbeban dipasang di

sisi primer. Sedangkan transformator penaik tegangan di pembangkit atau pada

trafo kapasitas kecil, umumnya menggunakan tap changer yang dioperasikan

hanya pada saat tenaga beban OLTC terdiri dari:

1. Selector Switch.

2. Diverter Switch, dan

3. Transisi Resistor

Untuk mengisolasi dari bodi trafo (tanah) dan meredam panas pada saat

proses perpindahan tap, maka OLTC direndam di dalam minyak isolasi yang

biasanya terpisah dengan minyak isolasi utama trafo (ada beberapa trafo yang

compartemennya menjadi satu dengan main tank).

Karena pada proses perpindahan hubungan tap di dalam minyak terjadi

fenomena elektris, mekanis, kimia dan panas, maka minyak isolasi OLTC

kualitasnya akan cepat menurun, tergantung dari jumlah kerjanya danadanya

kelainan di dalam OLTC.

4) Alat Pernapasan (Silicagel)

Gambar 12 .Alat Pernapasan Silicagel

Karena pengaruh naik turunnya beban transformator maupun udara luar,

maka suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut.
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Bila suhu minyak tinggi, minyak akam memuai dan mendesak udara di atas

permukaan minyak keluar dari tangki, sebaliknya apabila suhu minyak turun,

minyak menyusut maka udara luar akan masuk ke dalam tangki.

Kedua proses di atas disebut pernapasan transformator.

Akibat pernapasan transformator tersebut maka permukaan minyak akan selalu

bersinggungan dengan udara luar. Udara luar yang lembab akan menurunkan nilai

tegangan tembus minyak transformator, maka untuk mencegah hal tersebut, pada

ujung pipa penghubung udara luar dilengkapi dengan alat pernapasan, berupa

tabung berisi kristal zat hygroskopis.

5) Indikator

Untuk mengawasi selama transformator beroperasi, maka perlu adanya

indikator pada transformator sebagai berikut:

a. Indikator suhu minyak

b. Indikator permukaan minyak

c. Indikator sistem pendingin

d. Indikator kedudukan tap

e. Dan sebagainya

Gambar 11. Alat Pengukur Suhu
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C. Peralatan Proteksi

1. Rele Bucholz

Sumber : https://www.google.com

Rele Bucholz adalah alat/rele untuk mendeteksi dan mengamankan terhadap

gangguan di dalam transformator yang menimbulkan gas. Gas yang timbul

diakibatkan oleh karena:

a. Hubungan singkat antara lilitan/dalam phasa

b. Hubung singkat antar phasa

c. Hubung singkat antar phasa ke tanah

d. Busur api listrik antar laminasi.

e. Busur api listrik karena kontak yang kurang baik.

2. Pengaman Tekanan Lebih (Explosive Membrane/ Pressure-elief Vent)

Alat ini berupa membrane yang dibuat dari kaca, plastik, tembaga atau katup

berpegas, berfungsi sebagai pengaman tangki transformator terhadap kenaikan

tekanan gas yang timbul di dalam tangki (yang akan pecah pada tekanan tertentu)

dan kekuatannya lebih rendah dari kekuatan tangki transformator.
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3. Rele Tekanan Lebih (Sudden Pressure Relay)

Sumber : https://www.google.com

Rele ini berfungsi hampir sama seperti rele Bucholz, yakni pengaman

terhadap gangguan di dalam transformator. Bedanya rele ini hanya bekerja oleh

kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba dan langsung menjatuhkan PMT.

D. Peralatan Tambahan untuk Pengaman Transformator

1. Rele Diffrensial

Sumber : https://www.google.com

Rele Diffrensial berfungsi mengamankan transformator dari gangguan

didalam transformator antara lain, Flash Over antara kumparan dan kumparan

dengan tangki atau belitan dengan belitan di dalam kumparan ataupun beda

kumparan.
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2. Rele Arus Lebih

Sumber : https://www.google.com

Rele Arus berfungsi mengamankan transformator dari arus yang melebihi dan

dari arus yang telah diperkenankan lewat dari transformator tersebut dan arus

lebih ini dapat terjadi oleh karena beban lebih atau gangguan hubung singkat.

3. Rele Tangki Tanah

Sumber : https://www.google.com

Rele Tangki Tanah berfungsi untuk mengamankan transformator bila ada

hubung singkat antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak

bertegangan pada transformator.

4. Rele Hubung Tanah

Rele Hubung Tanah berfungsi untuk mengamankan transformator bila terjadi

gangguan satu phasa ke tanah.



36

5. Rele Termis

Sumber : https://www.google.com

Rele Termis berfungsi untuk mencegah/mengamankan transfor-mator dari

kerusakan isolasi kumparan, akibat adanya panas lebih yang ditimbulkan arus

lebih. Besarnya yang diukur di dalam rele ini adalah kenaikan temperatur.

6. Minyak Trafo (Transformator Oil)

Sumber : https://www.google.com

Fungsi dari Minyak Trafo adalah Insulator yaitu menginsolasikan kumparan

di dalam trafo supaya tidak terjadi loncatan bunga api listrik (hubungan pendek)

akibat tegangan tinggi.

Pendingin yaitu mengambil panas yang ditimbulkan sewaktu trafo berbeban

lalu melepaskannya melindungi komponen-komponen di dalam trafo terhadap

korosi dan oksidasi.
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3.2 Metodologi Pemeliharaan
Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk pemeliharaan Gardu

distribusi tiang portal.

A. Pemeliharaan Transformator Distribusi meliputi:

a. Pemeliharaan bushing pada sisi primer dan sisi skunder

b. Pemeliharaan Mur & baut dari sifat-sifat kimia ( Korosi dan kendor.

b. Pemeliharan Tahanan pentanahan terutama pada elektrodanya .

c. Pemeliharaan Minyak trafo, radiator dan konservator.

B. Pemeliharaan PHB-TR ( Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah )

Sumber : https://www.google.com

a. Pemeliharaan Sakelar utama yang kena debu dan angus akibat terjadi

busur api yang besar pada alat kontak.

b. Pemeliharaan Mur & baud yang kendor .

c. Pemeliharaan Dudukan Nh Fuse (Fuse base).

d. Penyesuaian Kapsitas beban pada NH Fuse.

e. Pemeliharaan Lighting Arrester

f. Pemeliharaan kondisi fisik yang sering kena kotoran / jamur

g. Pemeliharaan pengawatan pada elektroda bagian atas dan bawah yang

kendor.

C. Pemeriksaan tahanan katup (valve resistor) dengan alat ukur tahanan

isolasi D pemeliharaan Fuse Cut Out :

a. Pemeliharaan selongsong fuse masih laik atau tidak

b. Pemeliharaan pada dudukan selongsong fuse bagian atas yang kendor



38

c. Pemeriksaan arus pengenal pada fuse link E Pemeriksaan tahanan

pentanahan ( Aarde )

d. Pemeriksaan pengawatan pentanahan pada arrester dan body trafo

distribusi

e. Pengukuran nilai tanahan pentanahan dengan alat ukur pentanahan F

Pemeliharaan Pagar pengaman gardu G Pemeliharaan halaman gardu dari

sampah dan rumput.

3.3 Pemeliharaan Instalasi Gardu Distribusi :
Instalasi gardu distribusi yang sudah lama terpasang akan terjadi kerusakan

terutama pada bagian titik sambung yang mur-bautnya kendor dan kena korosi,

sehingga akan mengakibatkan terjadinya unjuk kerja peralatan terpasang tidak

sesuai dengan desainnya, untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dilakukan

pemeliharaan berbagai sistem, diantaranya :

a. Pemeliharaan Preventif Pemeliharaan untuk mencegah terjadinya

kerusakan peralatan yang lebih parah.

b. Pemeliharaan rutin Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala

dan terus menerus untuk mempertahankan kondisi jaringan agar tetap

berada dalam kondisi baik dan prima.

c. Pemeliharaan prediktif Sistem pemeliharaan yang berbasis kondisi(

Condition base maintenance) dengan cara memonitor kondisi peralatan /

jaringan secara on line maupun off line.

d. Pemeliharaan khusus/Darurat Pekerjaan pemeliharaan untuk memperbaiki

peralatan / jaringan yang rusak akibat bencana alam kebakaran.

3.4 Pemeliharaan Trafo Distribusi.
Pemeliharaan Trafo dilakukan secara terjadwal dan dalam keadaan

beroperasi/bertegangan maupun tidak. Seperti diketahui pada umumnya, sistem

distribusi tenaga listrik ke pelanggan sumber tenaga listrik dipasok hanya oleh

satu unit trafo, sehingga pada waktu pemeliharaan trafo dengan pemadaman,

berarti pemadaman pula pada pelanggan, hal tersebut tentu bagi pelanggan

merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan, baik pelanggan daya kecil
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maupun pelanggan daya besar untuk keperluan industri dampak pemadaman dapat

mempengaruhi produksi hingga menimbulkan kerugian beberapa tindakan yang

dimaksudkan untuk mengurangi kesan kurang baik dari dampak pemadaman

antara lain :

a. Pelaksanaan pemadaman terencana dan disanpaikan pemberitahuan

pemadaman kepelanggan sebelum waktu pelaksanaan pemadaman

melalui berbagai media masa atau pemberitahuan langsung melalui surat.

b. Pelaksanaan pemeliharaan efektif,yaitu merencanakan dan melaksanakan

pemeliharaan dengan menggunakan peralatan sesuai yang dibutuhkan dan

personil yang berkompeten.

c. Menggunakan unit gardu bergerak atau genset yang bergerak yaitu

mengganti pasokan listrik pada trafo yang akan dipelihara dengan

peralatan pengganti berupa satu unit gardu distribusi atau genset yang bisa

dipindah pindah pada pemeliharaan trafo dalam keadaan tidak

bertegangan berarti melakukan pemadaman.

Ada hal yang perlu diperhatikan saat pemadaman / melepas sirkit pada trafo,

sedapat mungkin diusahakan beban trafo tidak terlalu besar, terutama trafo yang

dipasang diluar atau sering disebut gardu tiang portal atau cantol, dimana alat

pemutus sirkit primer hanya berupa Fuse Cut Out, sehingga pada saat melepas

akan terjadi busur api yang sulit untuk dihindarkan.

Dampak lain akibat pemutusan sirkit dalam keadaan berbeban tinggi,

terhadap trafo berarti pengurangan arus induksi pada gulungan trafo dapat

menimbulkan gerakan yang dapat merusak konstruksi tarfo sedangkan pada

sistem jaringan secara keseluruhan, hilangnya beban yang besar secara tiba-tiba

dapat menyebabkan goncangan tegangan.

Kegiatan pemeliharaan trafo distribusi dilapangan tentunya berkaitan dengan

adanya tegangan listrik yang berpotensi bahaya, maka masalah keselamatan kerja

bagi personil, kelayakan peralatan kerja dan keamanan peralatan listrik yang

menjadi objek pekerjaan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius
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untuk mencapai hasil yang baik seperti yang diharapkan, maka perlu pengaturan

secara baku pelaksanaan pemeliharaan berupa :

Prosedur pemeliharaan

Prosedur keselamat kerja

1. Pemeriksaan Nameplate Trafo

Sumber: https://www.google.com

Sebelum pekerjaan pemeliharaan trafo dilaksanakan, prosedur pelaksanaan

pekerjaan yang pertama dilakukan adalah mendata spesifikasi teknis dari trafo

tersebut dengan mengamati (nameplate ).

2. Pemeriksaan Secara Visual Pemeriksaan fisik trafo secara visual meliputi

pemeriksaan sebagai berikut :

Kumparan Primer-sekunder

 Tabel 4.3 Hasil Megger Kumparan PrimerSekunder

Pengukuran Hasil Keterangan

R – r 1200 MΩ Baik

S – s 200 MΩ Baik

T – t 1200 MΩ Baik

N – n 1200 MΩ Baik
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi adalah pada

kumparan primer-body yang menunjuk kan rendah nya tahanan isolasi.

2. Pembongkaran Trafo

Sumber : https://www.google.com

Pekerjaan selanjutnya adalah pembongkaran kumparan trafo dari

tangki/casing trafo namun, sebelum lilitan yang rusak dibongkar perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Arah lilitan kumparan

2. Ukuran diameter penampang

3. Hitung jumlah lilitan

3. Pengujian Ohm Meter

Sumber : https://www.google.com

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada sambungan atau

rangkaian belitan yang putus pada kumparan primer/sekunder, pengujian ini bisa
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menggunakan multimeter yang difungsikan sebagai ohm meter jika saat pengujian

menunjukkan angka nol, berarti ada kawat dalam kumparan tersebut yang putus.

4. Pengukuran Tegangan Tembus Minyak Trafo

Sumber : https://www.google.com

Mengukur tegangan tembus minyak trafo sangat penting sebagai ukuran

kemampuan menahan tegangan listrik tanpa mengalami

3.5 S.O.P ( Standar Operasi Prosedur )
Sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan diperlukan

Standar Operasi Prosedur (S.O.P) yang harus dibaca pada setiap point-point

pekerjaan yang akan dilaksanakan, agar pelaksanaannya tidak menyimpang dan

sesuai yang direncanakan prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan instalasi

gardu tiang adalah sebagai berikut :

3.6 Langkah Persiapan :
a. Periksa kelengkapan Alat kerja dan material serta peralatan K-3, bila sudah

lengkap bawa dan dekatkan kelokasi pekerjaan untuk mempermudah

pengambilan peralatan.

b. Pasang tangga dan ikatkan ke salah satu tiang pada gardu portal.

c. Ukur tegangan dan beban pemakaian dengan tang ampere sebelum

dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
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3.7 Pemadaman sebelum pemeliharaan :
Sebelum pekerjaan dimulai lakukan komunikasi ke petugas piket dan

informasikan bahwa petugas pemeliharaan siap melaksanakan pekerjaan

sekekalian mohon ijin untuk beban gardu akan dikeluarkan (sesuai S.O.P

komunikasi) Bila sudah diijinkan keluarkan beban dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Lepas beban trafo dengan cara melepas satu persatu NH fuse, bila beban

tidak terlalu besar.

b. Buka Fuse Cut Out dengan alat pelepas ( Schakle stock 20 kV )

c. Hubungkan kabel pentanahan yang sudah dihubungkan ke electroda

pentanahan dimulai dari ke empat bushing trafo sisi tegangan rendah, lalu

ke tiga bushing trafo disisi tegangan menengah.

d. Buka kabel turun yang dihubungkan pada terminal kabel masuk dan kabel

keluar, kemudian hubungkan jadi satu dan sambungkan pada kabel

pentanahan.

3.8 Langkah kerja :
Langkah kerja pemeliharan dilakukan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan pada trafo distribusi

b. Bersihkan baut bushing trafo dan sepatu kabel pada kabel turun, dengan

kain lap dan cairan pembersih yang mudah menguap, catat data trafo /

name plat nya.

c. Pemeliharaan pada Papan Hubung Tegangan Rendah (PHB-TR)

d. Periksa kesesuaian nilai NH fuse terhadap dudukannya (Ground plat).

e. Bersihkan kotoran pada terminal groud plat dan pisau NH Fuse dengan

kuas atau kain lap dan caiaran yang mudah menguap.

f. Periksa kerapatan penjepit pisau NH Fuse, bila longgar stel pernya

g. Periksa titik sambung pada murbaut dan kencangkan, untuk mencegah

los kontak yang mengakibatkan timbulnya bunga api.

h. Pemeliharaan pada pentanahan (arde gardu)

i. Ukur nilai tahanan pada pentanahan Arrester dan body Trafo
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j. Bila hasil ukur nilai pentanahan tidak sesuai standar (1,7ohm), maka

harus ditambah lagi elektroda dan hubungkan ke elektroda yang ada

sehingga mencapai nilai yang diinginkan.

k. Yakinkan pemeliharaan sudah selesai dilakukan dan gardu distribusi siap

dioperasikan kembali.

3.9 Pengoperasian kembali setelah pemeliharaan :
e. Pasang kembali kabel turun pada bushing trafo dan pada sakelar utama /

sisi keluar masuk tegangan.

f. Lepas kawat pentanahan / Gounding

g. Periksa keadaan disekitar Trafo dan yakinkan PHB-TR aman untuk

dioperasikan.

h. Periksa dan inventorisi kelengkapan alat kerja dan peralatan K-3.

i. Laporkan ke petugas piket bahwa pekerjaan sudah selesai dan gardu

distribusi siap dioperasikan kembali, sampai menunggu jawaban ijin

pengoperasian.

j. MasukanFuse Cut Out dengan Schakle stock 20 kV.

k. Ukur tegangan dan urutan fasa sisi tegangan rendah, dan yakinkan

besarnya tegangan dan urutan fasa sudah benar.

l. Masukan sakelar utama, dan perhatikan adanya kelainan-kelainan.

m. Ukur tegangan pada busbar dan yakinkan bahwa tegangan fasa – netral

dan fasa-fasa sesuai standar tegangan pelayanan.

n. Masukan kembali NH-fuse dengan berurutan pada setiap jurusan.

3.10 Alat kerja dan Peralatan K-3
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan diperlukan alat kerja dan

peralatan keselamatan kerja K-3 sebagai berikut:

A. Alat kerja:

1. Tool keet set / kunci-kunci

2. Hand press

3. Gergaji besi

4. Tang kombinasi
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B. Alat bantu :

1. Tangga fiber glass 11 meter

2. Tambang rami pj 20 mtr.

C. Perlengkapan K-3:

1. Helm plactik

2. Sabuk pengaman

3. Sepatu lars karet 20 kV

4. Sarung tangan karet 20 kV

5. Sepatu lars kulit

6. Sarung tangan kulit / kain

7. Shackle stock 20 kV

8. Grounding / Pentanahan TM D.

D. Alat Ukur:

1. Megger Instalasi

2. Megger Tanah
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BAB V
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penilisan kerja praktek ini adalah

sebagai berikut:

1. Trafo arus yang digunakan untuk mengambil input data masukan berupa

besaran arus dengan cara perbandingan belitan pada belitan primer atau

sekunder.

2. Sebuah trafo arus dikatakan bagus dan baik jika memiliki kekuatan isolasi

yang kuat dan baik untuk menahan arus yang besar.

3. Gangguan terjadi akibat sambaran petir yang mengenai kawat phasa,

dapat menimbulkan gelombang berjalan yang merambat melalui kawat

phasa tersebut dan menimbulkan gangguan pada trafo

4.2. Saran

1. Untuk menjaga keandalan system maka pada pemeliharaan Transformator

Arus (CT) harus dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah

ditemtukan.

2. Fasilitas belajar dipertahankan dan perlu adanya fasilitas pendukung

seperti : buku-buku, laboratorium dan computer.
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