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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb  

Alhamdulillahirobbil’alamin. Penulis ucapkan Puja dan Puji Syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan sekaligus menyusun laporan Kerja Praktek (KP) di 
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didunia kerja serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru 

dalam menunjang ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan  

Laporan ini diharapkan dapat menambah kreativitas dan pengetahuan yang 

baik dan buruk bagi penulis maupun bagi pembaca laporan ini. Akhirnya, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

melaksanakan Kerja Praktek (KP) sampai tersusunnya laporan ini dengan baik. 

Oleh karena itu penulis menucapkan terima kasih kepada :  

1. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan kepada pihak 

penulis, baik itu secara moril maupun materil serta Do’anya.  

2. Bapak Jhony Custer. ST., MT Selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis.  
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4. Ibu Muharnis. ST., MT Selaku Ketua Prodi DIV TeknikListrik.  

5. Bapak Abdul Hadi, ST.,MT Selaku Koordinator Kerja Praktek (KP).  

6. Bapak Stephan, S.ST., MT Selaku pembimbing laporan Kerja Praktek 

(KP).  

7. Bapak-bapak dosen Prodi Teknik Listrik.  
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8. Bapak Ali Wardana selaku pemimpin Perusahaan di PT.Adra Gemilang 

Pelayanan Teknik UPL. Bengkalis.  

9. Bapak Heriyadi selaku koordinator lapangan di Perusahaan PT.Adra 

Gemilang Pelayanan Teknik UPL. Bengkalis.  

10. Bapak Indra, Bapak Faisal dan Bapak Dito selaku pembimbing lapangan 

di Perusahaan PT.Adra Gemilang Pelayanan Teknik UPL. Bengkalis.  

11. Berserta karyawan di PT.Adra Gemilang Pelayanan Teknik UPL. 

Bengkalis. 

12. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknik Listrik, yang selalu menyertai 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini.   

Usaha maksimal dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tidak luput 

dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kekhilafan penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun 

dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap kritik 

dan saran yang membangun sehingga penulis bisa memperbaikinya di masa 
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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 
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gas berdasarkan keputusan menteri 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 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 Presiden RI. 

No. 1/Sd/.1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan Listrik dan gas yang 

berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi belanda ke 1, perusahaan-perusahaan 

listrik yang di bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh 

pemiliknya semula. Pada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar 
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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,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 
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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 

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. 
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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 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 : 

1. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

2. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban 

dari atasan dan bawahan. 

3. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan 

tertentu. 

4. 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 1.1 Struktur Organisasi PT.Adra Gemilang 

( Sumber : PT. Adra gemilang 2020) 
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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 

 Dalam melaksanakan Kerja praktek di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra 

Gemilang, Penulis akan mencoba menjelaskan jadwal kerja praktek dan spesifikasi 

tugas selama melakukan kerja praktek, untuk jadwal kerja praktek penulis diberi 

jadwal kerja praktek sama dengan jadwal kerja para bapak-bapak teknisi di PLN. 

Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang, dengan tujuan  penulis benar-benar 

merasakan bagaimana rasa bekerja menjadi teknisi di PLN supaya tidak merasa 

canggung dan terbiasa dengan tata tertib kedisiplinan saat memasuki dunia kerja 

nyata suatu saat nanti . Jadwal kerja praktek dibentuk menjadi 3 shif dalam satu hari 

seperti jadwal kerja praktek berikut. 

 

Gambar 2.1. Jadwal Kerja praktek 

( Sumber :PLN. Rayon bengkalis PT. Adra gemilang.2020) 

 

 Setelah melakukan kerja praktek di PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra 

Gemilang selama selama 2 bulan mulai dari 2 November 2020 s/d 31 Desember 

2020 penulis akan mendeskripsikan bentuk pengalaman kerja yang penulis 

dapatkan untuk menambah wawasan  karena pada saat melakukan kerja praktek 
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penulis melihat langsung bagaimana suatu proses perkerjaan seorang teknisi listrik 

mulai dari awal perkerjaan sampai akhir perkerjaan dan penulis juga mencoba 

melakukan perkerjaan tersebut tapi di bawah pengawasan dan komando dari bapak-

bapak teknisi. Berbagai bentuk perkerjaan gangguan yang pernah penulis lakukan 

bisa di lihat dari tabel jadwal kegiatan berikut ini. 

Tabel 2.1. Agenda Kegiatan Harian Bulan Pertama 

No  Tanggal Jam Kerja Praktek Bentuk Perkerjaan 

1 02-Nov-20 08.00 s/d selesai 

a. Pengarahan dari Pimpinan PT. Adra 
Gemilang dan silahturahmi 

b. Pembekalan mengenai K3 dan 
perlengkapan safety kerja yang harus 
dimiliki 

2 03-Nov-20 08.00 s/d 16.00 
a. Mengatasi gangguan lost kontak 
b. Mengatasi gangguan RC trip dan survei   

jaringan mencari pemyebab rc trip. 

3 04-Nov-20 08.00 s/d 16.00 a. Pemangkasan 

4 05-Nov-20 -  - 

5 06-Nov-20 16.00 s/d 24.00  
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

6 07-Nov-20 16.00 s/d 24.00 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

c. Mengatasi gangguan rumah padam 
karena lost kontak 

7 08-Nov-20 
08.00 s/d 16.00 
24.00 s/d 08.00 

a. Mengganti MCB pada kwh meter yang 
rusak 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

8 09-Nov-20 24.00 s/d 08.00 
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

9 10-Nov-20 -  - 

10 11-Nov-20 08.00 s/d 16.00 
a. Mengatasi ganggaun KWH meter 

periksa 
b. Mengganti fuse link yang putus 

11 12-Nov-20  - - 

12 13-Nov-20  - - 

13 14-Nov-20 08.00 s/d 24.00 
a. Mengatasi KWH meter yang tidak bisa 

masukkan pulsa dan ada tulisan periksa. 

14 15-Nov-20 16.00 s/d 24.00 
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel. 
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b. Mengatasi gangguan RC trip dan survei 
jaringan mencari pemyebab rc trip. 

15 16-Nov-20 
08.0 s/d 16.00 
24.00 s/d 08.00 

a. Mengatasi KWH meter yang periksa 
Mengatasi gangguan lost kontak 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

16 17-Nov-20 24.00 s/d 08.00 
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

17 18-Nov-20 - - 

18 19-Nov-20 
08.00 s/d 16.00 
24.00 s/d 22.00 

a. Mengganti KWH meter yang rusak 
denga meteran DAMI (KWH Meter 
sementara) 

a. Malakukan perkerjaan target JTM 

19 20-Nov-20  - - 

20 21-Nov-20 -  - 

21 22-Nov-20 16.00 s/d 24.00 

a. Memmperbaiki kabel SR yang putus 
karena tertimpa pohon 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

22 23-Nov-20 08.00 s/d 24.00 

a. Mengatasi gangguan banyak rumah 
padam karena NH fuse putus dan 
penggantian NH Fuse debgan yang baru 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

23 24-Nov-20 
08.00 s/d 16.00 
24.00 s/d 08.00 

a. Penggantian kabel SKU yang pecah-
pecah 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

24 25-Nov-20 24.00 s/d 08.00 
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 

25 26-Nov-20  - -  

26 27-Nov-20 08.00 s/d 16.00 

a. Pemindahan tiang kabel SR dan Semua 
percing untuk KWH meter rumah 
pelanggan 

b. Mengatasi gangguan kwh meter periksa 

27 28-Nov-20 -  -  

28 29-Nov-20 -  -  

29 30-Nov-20 08.00 s/d 24.00 

a. Mengganti MCB KWH meter pelanggan 
yang mangalami terbakar 

b. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel 
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Tabel 2.2. Agenda Kegiatan Harian Bulan Kedua 

 

No  Tanggal 
Jam Kerja 
Praktek 

Bentuk Perkerjaan 

1 1- Des -2020 08.00 s/d 24.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

b. Mengatasi gangguan rumah padam 
karena lost kontak 

2 2 - Des -2020 
08.00 s/d 16.00 
08.00 s/d 08.00 

a. Mengganti meteran yang rusak dengan 
meteran dami atau meter sementara 

b. Mengatasi ganguan meter perikasa 
c. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

3 3 - Des -2020 24.00 s/d 08.00 
a. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

4 4 - Des -2020 -  -  

5 5 - Des -2020 08.00 s/d 16.00  
a. Memperbaiki drop tengan di rumah 

pelanggan dengan memindahkan jamper 
percing ke ujung stopan SKU 

6 6 - Des -2020 16.00 s/d 24.00 
a. Inspeksi pengkuran beban malam trafo 

distribusi atau beban puncak  

7 7 - Des -2020  - -  

8 8 - Des -2020 16.00 s/d 24.00 
a. Penyambungan ulang kabel SKU karena 

dekat sambungan berapi akibat terkna 
ayunan pohon  

9 9 - Des -2020 16.00 s/d 24.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

b. Mengatasi gangguan lost kontak 

10 
10 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00 

24.00 s/d 08.00 

a. Perkerjaan memindahkan meteran 
b. Mengatasi gangguan listrik rumah padam 

karena kabel tertabrak 
c. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

11 
11 - Des -

2020 
08.00 s/d 08.00  

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

12 
12 - Des -

2020 
-  -  

13 
13 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00 

a. Mengatasi gangguan RC trip dan survei 
jaringan mencari pemyebab rc trip. 

b. Pengantian fuse link yang putus 



 

12  

14 
14 - Des -

2020 
16.00 s/d 22.00 

a. Inspeksi pengkuran beban malam trafo 
distribusi atau beban puncak 

15 
15 - Des -

2020 
 -  - 

16 
16 - Des -

2020 
16.00 s/d 24.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

b. Mengatasi gangguan lost kontak 

17 
17 - Des -

2020 
16.00 s/d 24.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

b. Mengatasi gangguan meter periksa 

18 
18 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00 
24.00 s/d 08.00  

a. Penggantian MCM pada KWH meter 
b. Pengantian fuse link yang putus 
c. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

19 
19 - Des -

2020 
24.00 s/d 08.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

20 
20 - Des -

2020 
09.0 s/d 14.00 

a. Inspeksi gardu distribusi pengukuran 
beban siang, pengecekan kelengkapan 
trafo distribusi dan pengukuran 
pentanahan 

21 
21 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00  

a. Mengatasi gangguan KWH meter periksa 
b. Penggantian kabel SR pecah-pecah 

Mengatasi gangguan lost kontak 
c. Pemindahan letak meteran prabayar 

22 
22 - Des -

2020 
14.00 s/d 17.00 

a. Inspeksi gardu distribusi pengukuran 
beban siang, pengecekan kelengkapan 
trafo distribusi dan pengukuran 
pentanahan 

23 
23 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00 a. Pemangkasan sepanjang Jl. Bantan 

24 
24 - Des -

2020 
16.00 s/d 24.00 

a. Mengatasi ganggaun meteran pelanggan 
tidak mau masuk pulsa 

b. Mengatasi gangguan RC penampi trip 
dan feder 3 trip serta survei jaringan 
distribusi 

25 
25 - Des -

2020 
16.00 s/d 24.00 

a.   Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  

b.  Mengatasi TM 5 yang tumbang dan 
penggantian dengan yang baru 

26 
26 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00 
24.00 s/d 08.00 

a. Perabikan TM 5 yang tumbang 
b. Memantau beban feder dan 

menginputkan data beban feder ke 
master data di excel  
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27 
27 - Des -

2020 
24.00 s/d 08.00 

a. Memantau beban feder dan 
menginputkan data beban feder ke 
master data di excel   

28 
28 - Des -

2020 
-   - 

29 
29 - Des -

2020 
08.00 s/d 16.00  

a. Mengatasi gangguan meteran periksa 
b. Mengatasi ganguan lost kontak 
c. Mengatasi gangguan FCO yang putus dan 

penggantian fuse link 

30 
30 - Des -

2020 - a. Pemangkasan di jalan panglima minal 

31 
31 - Des -

2020 - - 

 

2.2. Deskripsi Proses-Proses Gangguan teknik dan Perkerjaan 

 Didalam PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang dalam melakukan 

perkerjaan semua harus mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) yang 

berlaku, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, untuk mencapai 

kerja sehat dan kelancaran dalam melaksanakan berbagai bentuk perkerjaan. Setiap 

pergantian shift kerja, penulis dan bapak-bapak teknisi wajib melakukan safety 

briefing dan mengambil evidennya untuk di kirim ke atasan sebagai tanda 

pergantian shift kerja dan bukti bahwa semua pekerja dalam keadaan safety lengkap 

dengan baju kerja, rompi, helm, sepatu safety dan masker karena saat ini masih 

dalam masa pandemi covid 19. 

 

Gambar 2.2. brifing pagi 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 Dalam mengatasi gangguan para teknisi harus ramah kepada pelanggan dan 

melaksanakan semua pekerkaan di jam kerjanya sesuai dengan laporan pekerjaan 
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gangguan yang masuk melalui telpon kantor, laporan langsung ke kantor yang 

diisikan diformulir pengaduan dan perkerjaan gangguan yang masuk melalui 

aplikasi online (APKT). Semua laporan perkerjaan gangguanaka dishere ke forum 

sebagai surat perintah kerja, sehingga ketika ada hal yang tak di inginkan dapat di 

urus dan di pertanggung jawabkan PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang, 

berikut adalaha perkerjaan gangguan yang sering diatasi oleh bapak-bapak teknsi 

PLN. Rayon Bengkalis PT. Adra Gemilang dan yang pernah penulis ikuti. 

2.2.1. Gangguan Pada Kwh Meter 

 Meteran listrik merupakan alat yang di pasang sebelum masuk instalasi 

pelanggan untuk mengukur pemakaian listrik yang dipakai oleh konsumen, pada 

sistem KWH meter saat ini ada 2 jenis KWH meter, yang pertama yaitu KWH meter 

pascabayar atau lebih familiarnya meteran bulanan pada meteran ini pelanggan 

mengguanakan listrik terlebih dahulu setelah dipakai baru di hitung berapa yang 

terpakai dan di bayar setiap bulannya, jenis yang kedua yaitu meteran prabayar atau 

yang lebih di kenal dengan meteran pulsa sistem meteran ini berbeda dengan 

meteran bulanan, meteran ini kita bayar listriknya dulu baru kita pakai seperti pulsa, 

namum meteran prabayar ini lebih aman dan sensitife di bandingkan dengan 

meteran pascabayer, karena meteran ini di dukung dengan keamana yang lebih 

bagus, dapat mendeteksi kobocaran instalasi, dan tidak bisa di salah gunakan oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena meteran prabayan ini 

menggunakan relay, ketika meteran ini di buka atau bautnya di putar maka relay 

akan lepas dan meteran akan mati, untuk mengaktifkan meteran ini di butuh kode 

clear tamper yang hanya bisa di dapat dari petugas PLN, setiap benda yang di pakai 

pasti akan ada mengalami kerusakan begitu juga dengan meteran listrik, beberapa  

bentuk permasalahan yang terjadi pada meteran sebagai berikut  

2.2.1.1. MCB Meteran Hangus 

 Pengaman dan pembatas  pada meteran adalah MCB (main circuit Breker) 

yang akan akan membatasi pemakaian pelanggan sesaui dengan daya meteran yang 

dimiliki oleh pelanggan tersebut serta untuk pengaman jaringan listrik dari 

kosleting atau short. Penyebab MCB mengalami hangus biasanya kabel yang 
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masuk ke MCB longgar atau kegagalan pada MCB dimana arus sudah melampaui 

batas kemampuan tapi belum trip sehingga menimbulkan panas yang lama-lama 

menjadi hangus. Ini salah satu gangguan yang penulis pernah temui di lapangan, 

adapun untuk penyelesain gangguan ini harus melakukan penukaran MCB baru 

sesaui dengan daya meteran pelanggan. Meteran daya 450 W menggunakan MCB 

2 Amper, daya listrik 900 W menggunakan MCB 4 Ampere, daya listrik 1300 W 

menggunakan MCB 6 Amper dan seterusnya, bisa kita dapat melalui rumus  

P = V x I  ……………………………………………………………………..( 2.1 )         

 Ket : P = Daya (VA ) 

 V = Voltage (Volt) 

  I = Arus (Ampre) 

Contoh pada pada daya meteran 900 VA 

I = P/V 

I = 900 VA / 220 volt 

I = 4,09 Ampere. (maka MCB yang di pakai 4 Ampere) 

Alat-alat yang digunakan dalam penggantian MCB antara lain : 

1. Tang buaya  

2. Obeng 

3. Taspen 

 
Gambar 2.3. Perbaikan KWH meter 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

Akan ada perbedaan antara meteran prabyar dan pascabayar, ketika 

melakukan penggantian MCB pada meteran prabayar maka kita harus mamasukkan 
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kode clear tamper untuk mengaktifkan kembali meterannya, karena relaynya sudah 

lepas. Sementara pada meteran pascabayar tidak membutuhkan kode clear tamper 

karena tidak menggunakan relay. Beberapa kode yang di gunakan pada meteran 

prabayar dan fungsinya sebagai berikut. 

01 : reset relay 

41 : pengukuran tegangan 

44 : pengukuran beban 

2.2.1.2. Meteran Tidak Mau Masuk Pulsa dan periksa 

 Selama melakukan kerja praktek penulis juga pernah mengikuti bapak-

bapak teknisi untuk mengatasi gangguan meteran yang ada tulisan periksa, kasus 

seperti ini banyak penyababnya, diantaranya ada terdeteksi kebocoran intalasi atau 

karena  petir, yang dilakukan untuk menangani ganggaun ini adalah dengan meriset 

relay dan memasukkan kode clear tamper namun terlebih dahulu pastikan MCB 

dalam keadaan mati, kode Clear tamper dapat di mintak dengan petugas di kantor 

PLN dengan mengguanakan no meteran. Setelah memasukkam kode clear tamper 

dan memasukkan kode pulsa dan kedua kode dengan notifikasi benar barulah 

hidupkkan kembali MCB, jika listrik berfungsi dengan baik bererti ganggaun sudah 

selesai, tetapi jika listrik tidak berfungsi dengan baik maka perlu di cek tegangan 

keluar dari meteran, jika tidak bagus berarti meteran rusak dan harus melakukan 

penukaran meteran, 

 

Gambar 2.4. KWH meter 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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 2.2.1.3. Penggantian Meteran dengan Meteran DUMI 

 Penggantian meteran dengan meteran dami ketika ganggaun sudah di 

analisa dan di pastikan meteran nya sudah rusak, maka dilakukan penukaran meter 

sementara atau meter dami yang memiliki warna merah, alat yang digunakan dalam 

perkerjaan sebagai berikut : 

1. Obeng 

2. Teng kombinasi 

3. Taspen 

4. Meteran dami (sementara) 

 

Gambar 2.5. Perbaikan KWH meter 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

2.2.2. Gangguan Lost Kontak 

 Gangguan lost kontak sering terjadi dan di tangani oleh teknisi, penulispun 

sering diajak untuk mangatasi ganggauan ini. Peralatan yang di gunakan untuk 

mantasi gangguan ini adalah : 

1. Tangga 

2. Safety belt  

3. Kunci 13 dan 12 

4. Tang kombinasi 
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5. Taspen 

 

Gambar 2.6. Perbaikan lost kontak 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

Gangguan lost kontak ini bisa lost pada netral atau pada fasa dapat kita cek 

di kabel SR dekat meteran menggunakan taspen. 

2.2.3. Gangguan Recloser Trip 

 Rc merupakan alat pengaman jaringan distribusi setelah feder yang di 

kontro dengan remot juga, Rc juga memberi indikasi penyebab tripnya,  bisa 

indikasi gangguan fasa-fasa atau dengan ground, pada recloser ini juga akan terbaca 

berapa arus maksimal dari gangguan tersebut, untuk perbaikan hanya meminta izin 

ke kantor untuk penyambungan kembali recloser, setelah izin di dapat dapat di 

lanjutkan dengan untuk penyambungan kembali dengan menekan tombol close, 

setelah selasai baru di lakukan pengecekan peyebab ganggaun tersebut. 

 

Gambar 2.7. Penormalan Recloser 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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2.2.4. Pemantauan Beban Feeder  

 Penyulang atau feeder itu adalah komponen proteksi dan pengukur tegangan 

dan beban lisrtrik perjurusan, di feeder juga bisa melakukan pemutusan atau 

penyambungan listrik, dan feeder juga mempunyai sistim keamanan yang dapat trip 

dengan sediri jika terjadi gangguan dan tembus ke feeder, oleh karena itu feeder 

harus di pantau sekali satu jam dan di catat besar beban beban untuk menentukan 

kehandalan sistem kelistrika nantiknya.  

 

Gambar 2.8. Pemantauan beban feeder 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

2.2.5. Penggantian Fuse Link  

 Penggantian fuse link adalah salah satu kegiatan mengatasi  ganggaun yang  

pernah penulis ikuti, fuse link putus karena adanya gangguan pada sistem distribusi 

yang membuat arus atau beban naik, salah satu penyebab gangguan yaitu adanya 

binatang sepeti monyet, ular, atau adanya sentuhan dari banbu atau pohon lain ke 

sistem jaringan, sehingga fuse link putus untuk mengaman trafo, fuse link 

merupakan kawat pengaman yang yang di pasang di dalam holder FCO, fuse link 

memiliki nilai batas maksimal arus dimana ketika arus melampui batas yang 

dimiliki fuse link maka dia akan putus. Berikut adalah foto penulis mengikuti 

kegiatan. 
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Gambar 2.9. Perbaikan FCO 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

         

Gambar 2.10. Penggatian Fuse link 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 Adapun peralatan yang digunakan dalam mengatasi gangguan fuse link 

putus : 

1. Tongkat atau stick 

2. Kunci 14 

3. Tang kombinasi 

4. Fuse link 

2.2.6. Penggantian NH Fuse 

 bentuk gangguan lain yang pernah sering penulis ikuti selama kerja 

praktek ada mengatasi gangguan NH fuse yang rusak, NH fuse merupakan 

pengaman jurusan yang berada di dalam panel box PHBTR. 
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Gambar 2.11. Isi didalam Panel PHBTR 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

        

Gambar 2.12. NH Fuse 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

2.2.7. Perbaikan drop teangan pelanggan 

 Drop tegangan merupakan tegangan yg jatuh atau rendah yang diakibatkan 

terlalu banyak beban pada jurusan tersebut atau penyebab lainnya, waktu 

melaksanakan kerja praktek sebuah usaha fotokopi meminta bantuan petugas untuk 

memperbaiki drop tegangan karena mempengaruhi kinerja mesin fotocopynya 

bahkan rusak, setelah di periksa ternyata keadaan percing untuk meteran bagus dan 

dilakukan pengkuran tegangan, dan memang tengan pada kabel SR tempat sumber 

arus meteran drop. Sehingga di pindahkan ke ujung stopan kabel SKU, namun 

sebelumnya dilakukan dulu pengkuran tegangan pada kebel SKU tersebut dan 

ternyata bagus, sehingga dilakukan pemindahan sumber atau fasa. Peralatan yang 
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di butuhkan adalah sebagi berikut : 

1. tangga 

2. obeng 

3. tespen 

4. tang buaya 

5. tespen 

6. percing 

7. safety belt 

8. kabel SR   

 

 

Gambar 2.13. Pemasangan percing 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

Gambar 2.14. Tang amper / AVO meter 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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2.2.8. Pemangkasan 

 Kegiatan rutin yang penulis ikuti selama kerja praktek yaitu pemangkasan 

untuk membersih jaringan distribusi dari bambu dan pohon yang lain yang dapat 

mengganggu jaringan. Peralatan yang digunakan adalah : 

1. parang 

2. gergaji stick 

3. sabit stick 

4. tangga 

5. Chainsaw 

 

Gambar 2.15. Istirahat pemangkasan 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

2.2.9. Pengukuran JTM 

 Pengkuran JTM merupakan salah satu perkerjaan target yang harus 

dilaksanakan petugas, pengkuran JTM yang dilakukan yaitu pengukuran beban 

pada jaringan tegangan menengah dan pengukuran tegangan antar fasa, berikut 

peralatan yang digunakan dalam perkerajaan. 

1. stik 

2. Ampstik 

3. Voltstik 

4. Tang Kombinasi 
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Gambar 2.16. Ampstick/voltstick 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

          

Gambar 2.17. Ampstick 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

Gambar 2.18. Pengkuran tegangan JTM 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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2.2.10. Inspeksi Gardu Distribusi 

 Inspeksi gardu didtribusi merupakan pengecekan kelengkapan gardu 

distribusi dan pengukuran tengan, pengukuran pentanahan dan pengukuran beban 

trafo serta sabagai data untuk untuk melakukan penyeimbangan, berikut peralatan 

yang yang digunakan dalam inspeksi gardu : 

1. Tang amper  

2. Eart tester 

3. Kertas  

4. pena  

 

Gambar 2.19. pengkuran tegangan fasa - netral  

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

Gambar 2.20. Hasil pengkuran pentanahan 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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Gambar 2.21. pengkuran pentanahan 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

Gambar 2.22. Pengkuran pentanahan 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 
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2.2.11. Penggantian Kabel SKU  

 Kebel SKU merupakan kabel yeng bepelin 4 buah memiliki ukuran 50mm 

70mm dan sterunya yang dialiri atus 380 V yang merupakan sumber listrik untuk 

pelanggan yang keluar dari kotak PBHTR sebagai jurusan. Keadaan kabel SKU 

yang pecah-pecah dapat membuat short dan membuat NH fuse putus yang membuat 

listrik padam, berikut adalah kegiatan penulis dalam penggantian kabel SKU yang 

pecah-pecah sebanyak 2 gawang. 

Adapun perlatan yang ginukan dalam perkerjaan sebagai berikut : 

1. tangga 

2. safety belt 

3. trec bus 

4. lar (penarik dudukan SKU) 

5. tang pres 

6. join 

7. isolasi  

8. tang kombinasi 

2.2.12. Perbaikan TM tumbang 

 Gangguan terbesar yang pernah penulis ikuti yaitu perbaikan tiang tegangan 

menengah roboh, jenis TM yang tubang yaitu TM 5. Langkah pertama yang petugas 

lakukan adalah pelepasan LBS untuk mengamankan warga dan petugas dari 

sentruman selanjutnya baru dilakukan perkerjaan pembersihan pembongkaran dan 

penggantia komponen yang sudah rusak. Berikut data bahan dan peralatan yang 

digunakan. 
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Tabel 2.3. peralatan dan Bahan 

No Peralatan Bahan 

1 mobil crem tiang besi 

2 tali panjat Traves 

3 tali panjang pin isolator 

4 tangga  join  

5 treck buss kabel A3c 

6 tang kombinasi string isolator 

7 kunci-kunci guy wire 

8 tang pres Curocok 

9 sekop penggali  

10 Palu  

11 Senter  

 

Gambar 2.23. Perbaikan TM 

         (Sumber. Data pribadi 2020)
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2.3.  Target Yang Diharapkan 

 
Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis 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. 

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. 

2.4.  Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

 
Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

kerja praktek (KP) di PT. Adra Gemilang yaitu yang tertera di tabel berikut 

 

2.4.1. Perangkat Lunak 

 
1. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan untuk 

menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT. Adra Gemilang. 

2. Wifi yang diguanakan untuk mencari materi yang berkaitan dengan judul kerja 

praktek (KP) yang diambil. 

 

2.4.2. Perangkat Keras 

 
1. Tangga 

Tangga adalah untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tengan rendah dan gangguan rumah pelanggan 

apabila terjadi los kontak ditiang listrik. 
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Gambar 2.24.Tangga 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 
2. Sabuk Pengaman (Safety Belt) 

Safety belt adalah Sabuk pengaman pekerja yang berkerja di atas 

ketinggian dari tanah untuk petugas PLN saat mengatasi gangguan diatas tiang 

listrik. 

 
Gambar 2.25. Safety belt  

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

3. Stick 20 Kv 

Stick 20 KV dirancang untuk menyediakan jarak yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan dalam sistem kelistrikan. Contohnya untuk memperbaiki 

FCO (Fuse Cut Out) yang putus akibat adanya gangguan hubung singkat pada 

jaringan tengangan menengah. 
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   Gambar 2.26. Stick 20 KV 

  (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

4. Gergaji Pangkas 

Stick pangkas adalah alat yang digunakan untuk pemangkasan pohon 

yang berada dibawah jaringan tegangan menegah yang mempunyai potensi 

membahayakan terhadap kabel jaringan tengangan menengah SKUTM. 

 

Gambar 2.27. Stick pangkas 

        (Sumber. Data pribadi 2020) 
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5..   Tali Panjat 

Tali panjat adalah alat pengaman untuk memanjat pada tiang besi, atau tiang 

beton. 

 

           Gambar 2.28. Tali panjat 

           (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

 

6.  Tang Kombinasi 

Ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di 

tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur. Rahang tajam 

sebagai pemotong kawat dan kabel. 

 

 

Gambar 2.29. Tang kombinasi 

   (Sumber. Data pribadi 2020)
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7.  Tang Potong 

Tang potong ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi 

untuk memotong kabel dan kawat. 

 

 Gambar 2.30. Tang potong 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

8. Obeng 

Obeng memiliki dua jenis ujung nya, strip (-) dan bunga (+) digunakan 

untuk mengencangkan dan juga melonggarkan sesuatu skrup terhadap suatu 

pasangannya, baik yang berupa kayu, plastik, dan besi. 

 

Gambar 2.31. Obeng 

         (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

9.  Tespen 

Tes pen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun 

mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk 
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obeng yang memiliki mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. 

Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya 

terdapat led yang dapat menyala sebagai indikator tegangan listrik. 

 

 
 

                                                              Gambar 2.32. Tespen 

  (Sumber. Data pribadi 2020) 

 
10.  Tang pres 

 

Tang press atau yang dikenal dengan Crmiping Tool adalah alat yang di 

desain khusus untuk menggabungkan kabel dengan kabel konektor / kabel LUG 

atau skun. Tang press ini akan menekan kabel LUG yang masih dalam keadaan 

longgar untuk disatukan dengan kabel. Proses ini dinamakan Crimping, yang 

artinya penggabungan antara kabel dan kabel LUG dengan sangat rapat 

sehinggan tidak akan terbuka.[4] 

 

Gambar 2.33. Tang press 

     (Sumber. Data pribadi 2020) 
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11.  Tang Amper 

Tang Ampere atau yang disebut dengan Clamp Meter adalah alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang 

dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya (clamp) tanpa 

harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. 

 

Gambar 2.34. Tang Amper 

(Sumber. Data pribadi 2020)) 

 

12.  Voltstik 

Voltstik adalah alat untuk mengukur tegangan pada jaringan tegangan 

menengah (JTM). 

 

Gambar 2.42. Voltstik 

       (Sumber. Data pribadi 2020) 
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13.  Ampstik 

Ampstik adalah alat untuk mengukur arus pada jaringan tegangan 

menengah. 

 

Gambar 2.43. Ampstik 

   (Sumber. Data pribadi 2020) 

 

 

14.  Treck bus 

Merupakan alat bantu yang di gunakan untuk menarek kabel yang besar berat 

agar mudah dalam menyelsaikan perkerjaan.  

 
 

Gambar 2.44. Treck bus 

  (Sumber. Data pribadi 2020)
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2.5.  Data-Data yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan kerja praktek yaitu :  

a.  Data jaringan distribusi  

b.  Data trafo distribusi 

c.  Data FCO 

d.  Data panel PHTR 

e.  Data pengukuran trafo 

2.6.  Dokumen-Dokumen File-File yang Dihasilkan  

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu antaranya :  

a.  Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan KP.  

b.  Menyelesaikan data dengan judul laporan yang kami buat.  

c.  Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

laporan dari media internet.  

d.  Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa 

laporan praktek telah selesai 

2.7.  Kendala-Kendala yang Dialami Saat Pelaksanaan Kerja Praktek  

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan 

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut :  

a.  Sulit berkomunikasi untuk sekedar bertanya sesuatu permasalahan yang 

terjadi di lapangan.  

b.  Kesulitan dalam mencari masalah atau kerusakan yang terjadi pada 

sebuah alat dan gangguan.  

c.  Tidak banyak pelajaran yang di pelajari di kampus bisa diterapkan di   

lapangan.  

d.  Minimnya buku referensi. 
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2.8.  Hal-Hal yang Dianggap Perlu  

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu, diantaranya :  

a.  Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan ini.  

b.  Menyesuaikan data dengan judul laporan yang kami buat.  

c.  Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

slaporan dari media internet. 
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BAB III 

PENGOPERASIAN GARDU DISTRIBUSI 

3.1.  Pengertian Gardu Distribusi 

 Gardu distribusi adalah suatu tempat atau bangunan instalasi yang 

didalamnya terdapat alat-alat : pemutus, penghubung, pengaman dan transformator 

distribusi untuk mendistribusikan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan tegangan 

konsumen. Peralatan ini berfungsi untuk menunjang mencapai pendistribusian 

tenaga listrik secara baik dan terjamin kehandalannya. Fungsi gardu distribusi 

adalah sebagai berikut :  

1. Menyalurkan/meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke 

konsumen tegangan rendah . 

2. Menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah selanjutnya 

disalurkan ke pelanggan. 

3. Menyalurkan/meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke gardu 

distribusi lainya dan ke gardu hubung. 

Gardu listrik pada dasarnya adalah rangkian dari suatu perlengkapan 

hubung bagi (PHB) tegangan menengah dan (PHB) tegangan rendah. Masing–

masing dilengkapi gawai-gawai kendali dengan komponen proteksinya. Jenis-jenis 

gardu listrik atau gardu distribusi didesain berdasarkan maksud dan tujuan 

penggunaannya sesuai dengan peraturan pemda setempat, yaitu : 

1. Gardu distribusi konstruksi beton (gardu beton) 

2. Gardu distribusi kontruksi metal clad ( gardu besi ) 

3. Gardu distribusi tipe tiang portal, dan distribusi tipe tiang cantol (gardu 

tiang) 

4. Gardu distribusi mobil tipe kios, dan gardu distribusi mobil tipe trailer 

(gardu mobil).[1] 

Instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan rendah berupa PHB TR atau 

rak TR terdiri dari 3 bagia yaitu : Sirkuit masuk + saklar, Rel pembagi, Sirkuit 

keluar + pengaman lebur maksimum 8 sirkit. 
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Spesifikasi mengikuti kapasitas transformator distribusi yang dipakai. 

Instalasi kabel daya dan kabel kontrol, yaitu KHA kabel daya antara kubikel ke 

transformator minimal 125% arus beban nominal transformator. Pada beben 

kontruksi memakai kubikel TM single core Cu 3 x 1 x25 mm2 atau 3x1x35mm2. 

Antara transformator dengan Rak TR memakai kabel daya dengan KHA 125% arus 

nominal. Pada beberapa instalasi memakai kabel inti tunggal masing-masing kabel 

perfasa, Cu 2 x 3 x 1 x 240 mm2 + 1 x 240 mm2. 

 

Gambar 3.1. Contoh Monogram Gardu Distribusi  

( Sumber : Ca. Lestari,2015) 

 Instalasi lain yang ada pada gardu distribusi adalah Instalasi penerangan, 

terdiri dari : 

1. Instalasi alat pembatas dan pengukur 

2. Instalasi kabel scada untuk kubikel dengan motor kontrol. 

3. Instalasi pengaman pelanggan untuk APP pelanggan tegangan 

menengah 

 

Gambar 3.2. Penampang Fisik Gardu Distribusi,[2] 

 (Sumber : Ca.Lestari,2015) 
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 Setelah pembahasan mengenai tentang gardu distribusi secara umum, 

sekarang penulis akan mengfokuskan pada pembahasan tentang pengoperasia gardu 

distribusi tiang portal dengan kapasitas trafo  

3.2.  Gardu Distribusi Tiang Portal Trafo 200 KVA 

 Gardu Portal merupakan salah satu dari Jenis Konrtuksi Gardu Tiang, Yaitu 

Gardu Distribusi Tenaga Listrik Tipe Terbuka ( Out-door ), dengan memakai 

kontruksi dua tiang atau lebih. Tempat kedudukan Transformator sekurang 

kurangya 3 meter di atas permukaan tanah. Dengan sistem proteksi di bagian atas 

dan Papan Hubung Bagi Tegangan di bagian bawah untuk memudahkan kerja 

teknis dan pemeliharaan. 

 

Gambar 3.3. Gadu Portal 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

3.2.1. Komponen Komponen Utama Bagian Atas Gardu Distribusi Tiang 

Portal Trafo 200 KVA 

1. Kawat / Kabel A3C 

Merupakan kawat berpilin dengan bahan alumunium magnesium 

slikon yang digunakan untuk penghantar listrik jaringan distribusi dan 

transmisi kabel ini dirancang kuat dan anti karat sehingga bisa di gunakan 

dalam masa yang sangat lama. 
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Gambar 3.4. Kawat A3C 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

2. Tiang 

Tiang merupakan tampat pelatakan trafo supaya tinggi dan aman, 

pada travo distribusi tipe portal memiliki 2 buah tiang. Tiang yang 

dipergunakan untuk Gardu distribusi jenis ini bisa berupa Tiang Beton 

maupun Tiang Besi, yang memiliki kekuatan kerja sekurang kurangnya 500 

dAn dengan panjang 11 atau 12 meter. 

 

Gambar 3.5. Tiang besi 

(Sumber. Data pribadi 2020) 
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3. Traves 

Merupakan besi siku berbentuk huruf  U yang di gunakan sebagai 

tempat kedudukan meletak isolator tarik atau pin dan juga untuk tempat 

kedudukan trafo serta tempat untuk menggantungkan kotak PHBTR 

 

Gambar 3.6. Traves 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

4. Pin Isolator 

Merupakan isolator untuk penumpu atau meletakkan kabel A3C 

agar tidak besentuhan dengan komponen lain sehinga tidak ada arus sentrum 

yang membayakan pekerja dan masyarakat. 

 

Gambar 3.7. Pin Isolator 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

 

 



 

44 
 

5. Kabel Aftak 

Merupakan kawat penghantar yang menghubungkan kawat A3C ke 

LA dan FCO sebagai input arus listrik 

 

Gambar 3.8. Kabel Aftak 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

6. Lightning Arester (LA) 

Berfungsi sebagai alat Proteksi atau pengaman Trafo distribusi dari 

tegangan lebih akibat Surja Petir, khususnya pada gardu pasangan luar 

 

Gambar 3.9. Lightning Arester 

(Sumber. Data pribadi 2020) 
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7. FCO 

Berfungsi sebagai proteksi atau pegaman lebur, Pada gardu 

distribusi khususnya, FCO ini berfungsi sebagai alat pelindung Trafo dari 

Arus hubungan Singkat dan sebagai alat untuk membebeskan sumber 

tegangan jika dilakukan pemeliharaan. Proteksi pada FCO ini dipasang 

dalam bentuk Fuse Link yang dapat disesuaikan dengan Arus Nominal 

Trafo distribusi yang terpasang. 

 

 

Gambar 3.10. FCO 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 Pada FCO trafo disribusi didalam holder FCO terdapat fuse link 

yang berguna sebabgai pengaman trafo , berikut cara menghitung berapa 

besar fuse link yang digunakan untuk sebuah trafo distribusi menggunakan 

data travo yang penulis jadikan sampel. 

Merek Trafo   = B&D 

Kapasitas Travo  = 200 KVA 

Tegangan Input  = 20 KV 

Tegangan Ouput  = 400 V 

Menghitung besar arus Fuse Link, dalam pemasangan fuse link 

sebalum memasangnya kita harus menghitung dulu besar fuse link yang 

sesaui dengan kapasitas travo disribusinya dengan rumus berikut. 

 𝐼𝑃 =  
𝑆

𝑉√3
 ……………………………………………....( 3.1 )  

Ket :  IP = fuse link 

    S = Kapasitas travo 

   V = Tegangan masuk. [3] 
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 𝐼𝑃 =  
200.000 𝑉𝐴

20.000 𝑉√3
 = 

200.000 𝑉𝐴

20.000 𝑉 𝑥 1,73
 = 

200.000

34.600
 = 5,78 A = 6 A 

 

Gambar 3.11. fise link 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

Jadi besar Fuse link yang terpasang pada travo ini adalah 6 

A pembulatan dari hasil perhitungan dikarenakan fuse link 5,78 A tidak 

ada di jual. 

 

8. Trafo Distribusi 

trafo distribusi merupakan sebuah alat yang di gunakan untuk 

menurunkan tengan tinggi menjadi tegangan menengah dan rendah 

sehingga bisa digunakan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, trafo memiliki dua sisi yaitu sisi primer dan sisi sekunder, 

didalamnya adalah kumparan primer dan kumparan sekunder, pada trafo 

distribusi ini jenis trafonya yaitu trafo step down. 

 

Gambar 3.12. Trafo 

(Sumber. Data pribadi 2020) 
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9. Pipa Galvanis 

Pipa galvani merupakan pipa yang digunakan untuk melindungi 

kabel penhantar keluaran trafo ke kotak PHBTR dan kabel out going 

jurusan. 

 

Gambar 3.13. Pipa galvanis 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

 

10. Lambang Peringatan 

lambang peringatan merupakan peringatan untuk pekerja dan 

masyarakat bahwasanya trafo berbahaya memiliki tegangan yang tinggi 

yang membaut kita bisa meninggal sehingga masyarkat menjadi tau dan 

tidak mendekati trafo. 

 

Gambar 3.14. Lambang bahaya 

(Sumber. Data pribadi 2020) 
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3.2.2. Komponen Komponen Utama Bagian Bawah Gardu Distribusi Tiang 

Portal Trafo 200 KVA 

1. Panel PHBTR 

Merupakan kotak panel yang digunakan untuk meletakkan peralatan 

hubung bagi tegangan rendah supaya aman dari sentuhan manusia dan 

supaya kelihatan rapi serta teratur.  

 

Gambar 3.15. Panel PHBTR 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

2. Saklar Utama 

Saklar utama merupakan alat pemutus dan penyambung antara 

keluaran dari trafo menuju busbar. 

 

Gambar 3.16. Saklar utama 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

Menghitung besar saklar utama. begitu juga dalam pemasangan saklar 

utama sebalum memasangnya kita harus menghitung dulu besar saklar 

utama yang sesaui dengan kapasitas travo disribusinya dengan rumus 

berikut 
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 𝐼𝑆 =  
𝑆

𝑉√3
 ……………………………………………...( 3.2 )  

Ket :  IS = saklar utama 

    S = Kapasitas travo 

    V = Tegangan keluar. [3] 

𝐼𝑃 =  
200.000 𝑉𝐴

400 𝑉√3
 = 

200.000 𝑉𝐴

400𝑉 𝑥 1,73
 = 

500

1.73
 = 289 A = 300 A 

Saklar utama yang terpasang pada travo yang penulis jadikan sampel 

adalah 400 A.  

 

3. Rel Fasa dan Netral 

Untuk menghubungkan dan membagi tegangan dari beberapa 

komponen PHBTR 

 

Gambar 3.17. Rel tembaga 

(Sumber. Data pribadi 2020) 
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4. Ground Plat 

Merupakan tempat kedudukan memasang dan membuka NH fuse 

jurusan. 

 

Gambar 3.18. Ground plat 

(Sumber. Data pribadi 2020 

5. NH Fuse 

Di pasang pada PHB trafo listrik yang berfungsi sebagai pemutus 

atau pengaman terhadap arus lebih. 

 

Gambar 3.19. NH fuse 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

Menghitung besar arus NH Fuse, pengaman jurusan NH fuse barikut 

cara menentukan besar anh fuse yang akan di pasang 
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 𝐼𝐻 =  
𝐼𝑆

3
   ………………………………………………( 3.3 )  

Ket :  IH = NH fuse 

   IS = saklar utama. [3] 

  𝐼𝐻 =  
𝐼𝑠

3
  = 𝐼𝐻 =  

300

3
  = 100 A 

6. Kabel Incoming 

Merupakan penghantar yang digunakan pada keluaran travo ke 

saklar utama, jenis kabel yang digunakan yaitu NYY 

 

Gambar 3.20. Incoming 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

7. Kabel Outgoing 

Merupakan penghantar yang digunakan pada keluaran jurusan ke 

kebel SKU, jenis kabel yang digunakan yaitu NYY. 

 

Gambar 3.21. Outgoing 

(Sumber. Data pribadi 2020) 

3.3.  Pentanahan Pada Travo Distribusi Portal  

 Pada travo distribusi portal ada 3 bentuk pentahan. Dan pada travo yang 

penulis jadikan sampel pentanahannya lengkap berikut bentuk pentanhannya : 
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1. Lightning Arester 

Merupakan pentanhan yang paling atas pada trafo distribusi, 

keguanaan dari la adalah untuk mengaman trafo dari tengan lebih terutama 

terhadap surja petir. 

2. Body Travo 

merupakan pentanahan untuk mengamankan bodi travo dari 

sengatan listrik sehingga membuat aman perkerja dari sengatan listrik ketiga 

melakukan pengecekan atau perbaikan pada travo 

3. Bodi PHBTR dan Netral  

merupakan pentanahan untuk mengamankan bodi PHB dari 

sengatan listrik sehingga membuat aman perkerja dari sengatan listrik ketiga 

melakukan pengecekan atau perkerjaan. 

 

Gambar 3.22. Ground bodi PNHTR dan Netral   

(Sumber. Data pribadi 2020) 

3.4.  Pengoperasian Travo Distribusi  

    Travo distribusi merupakan salah komponen dalam pendistribusian energi 

lisrik yang berfungssi untuk menurunkan tegangan,sehingga bisa disalurkan ke 

konsumen karena penerangan dan peralatan elektronik konsumen mengunakan 

listrik bertengan rendah mulai dari 220 v sampai 380, sebuah travo distribusi 

sebelum pamasangan pihak PLN sudah melakukan survei dan analisa pelanggan 

untuk menghintung beban yang akan di tampung oleh travo sehingga bisa di 

tentukan berapa KVA travo yang akan di pasang, setelah pemasangan travo selasai 

berikut adalah cara pengoperasian sebuah trafo distribusi. 

1. Lakukan pengecekan komponen travo dan pastikan semua komponen 

sudah terpasang dengan benar, kuat, rapi dan aman 
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2. Lakukan pengecekan wiring trafo dan pastikan wiring suadah terpasang 

dengan benar. 

3. Mengecek nilai fuse link yang terpasang pada FCO trafo, dengan 

menperhatikan kapasitas travo yang terpasang. 

4. Mengecek berapa besar saklar utama yang terpasang, kemudian 

lakukan penghitungan berapa besar saklar utama yang harus terpasang, 

jika saklar utama yang terpsang sudah pas dengan hasil perhitungan 

melalui rumus, lanjutkan ke langkah berikutnya. 

5. Mengecek NH fuse, telebih dahulu hitung menggunakan rumus berapa 

amper NH fuse yang akan di pasang, setalah pasang lah NH fuse pada 

setiap jurusan yang ada. 

Peraltan yang digunakan dalam pengoperasian gardu distribusi adalah 

sebagia berikut : 

1. Stick 

2. Alat ukur 

3. Tang 

4. Tespen 

Setelah semua pengecekan dilakukan dan hasil pengecekan sesuai dengan 

standart, barulah pengoperasian gardu distribusi bisa dilakukan, petama buka stik 

dena masukkan holder ke kududkan FCO, setelah itu stanbaikan stik untuk 

memasukkan holder ke FCO, lakukan komunikasi dengan pihak PLTD untuk 

meminta izin melakukan pengoperasian gardu distribusi, setelah izin di dapat, 

barulah masukkan holder setiap fasa, setelah masuk gardu distribusi sudah 

beroperasi, selanjutnya lakukan penguuran pada gardu distribusi, yang akan diukur 

adalah tagangan fasa-fasa incoming, fesa netral incoming, dan beban setiap fasa, 

jika hasil pengukuran sesaui dengan standart PLN barulah pengoperasian gardu 

distribusi berhasil. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari hasil Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di PT. Adra gemilang 

Bengkalis, Alhamdulillah penulis telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dan 

pengalaman tentang ilmu di lapangan, dari kerja praktek ini juga mengetahui tata 

cara pelaksanaan pekerjaan yang ada dilapangan.. 

4.1.  Kesimpulan 

 Dalam pengoperasian gardu distribusi ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam melakukam pengoperasian gardu distribusi kita wajib menggunakan safety 

dan melakukan perkerjaan dengan berurut. Fungsi dari sebuah gardu distiribusi 

yaitu untuk mendistribusikan listrik dengan menurunkan tegangan listrik dari 20 

kV mejadi 220 V sampai 380 V sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk 

penerangan rumah dan mejalankan alat elektrinik lain. Di sebuah gardu distribusi 

ada perhitungan dalam pemasangan pengaman, diantaranya pemasangan fuse link, 

saklar utama, dan NH fuse menggunakan rumus, mengacu pada KVA trafo tidak 

boleh sembarang pasang, sehingga dalam pengoperasian trafo dapat berjalan 

dengan lancar san semua berfungsi dengan baik sehingga ketika ada permaslahan 

trafo dan pelanggan tetap aman.  

 

4.2.  Saran 

 Dalam pengoperasian gardu distribusi hendaklah semuanya mengikuti 

prosedur, seperti pemasngan pengaman yang sesuai dengan KVA travo, sehingga 

barang-barang tersebut harus selalu stanbai dan jangan sampai kosong, kemudian 

pada trafo distribusi segeralah melakukan pengantian pada peraltan yang sudah 

tidak layak pakai sehingga saftynya selalu terjamin dan dapat meningkatkan ke 

dalam sistim tenaga listrik. 
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LAMPIRAN 

 Berikut adalah beberapa data yang penulis lampirkan karena dianggap 

penting untuk menunjang penyampain informasi pada laporan kerja praktek 

penulis di PT. Adra Gemilang. 
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