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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PLN (PT. ADRA 

GEMILANG) PELAYANAN TEKNIK BENGKALIS 

  

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

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

beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan 

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

bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik.  

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang 

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

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

ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

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

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

yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia.  

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan 

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

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

1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

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

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

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

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

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

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

umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember.  

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

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

Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-

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

a. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan swasta 

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

menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik swasta milik 

Belanda seperti : 

1. NV ANIFM 

2. NV GRBRO 

3. NV OGRML 

 

b. Periode Tahun 1943-1945 

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan Listrik swasta tersebut 

di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi suatu 

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

Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

c. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan listrik dan gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan Presiden 

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

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

perusahaan listrik yang di bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai 

kembali oleh pemiliknya semula. Pada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). 

Sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas di rebut oleh pemerintah 
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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 : 

Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja. 

a. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari 

atasan dan bawahan. 

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

c. 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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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 Kegiatan Kerja Praktek 

 Selama Kerja Praktek (KP) penulis ditempatkan di bagian teknik distribusi 

dan pelayanan masyarakat, dimana kegiatannya menangani pelayanan gangguan 

jaringan distribusi tegangan menengah dan  tegangan rendah . Adapun kegiatan-

kegiatan selama melaksanakan Kerja Praktek (KP)   pada PT. PLN (Persero) Sub 

Rayon bengkalis seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 Daftar Piket Mahasiswa Praktek. 

1PAGI SORE MALAM 

08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 

Catatan: Untuk pagi anak KP Masuk semuanya, dan apabila masuk piket maka 

pulang duluan untuk masuk piket sore atau malam. 

Tabel 2.2  Agenda Kegiatan Minggu ke 1 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin/02-11-2020 Pengarahan Kerja Praktek dari Rayon Bengkalis 

2 Selasa/03-11-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan 

tegangan menengah (JTM) 

3 Rabu /04-11-2020 
Menggantikan MCB pelanggan rusak dan pemasangannya 

kembali 

4 Kamis/05-11-2020 Mengatasi gangguan los kontak rumah pelanggan 

5 Jumat/06-11-2020 Mengatasi KWH meter pelanggan priksa dan memasukan CT 

6 Sabtu/07-11-2020 Memperbaiki Alat Pembatas dan Pengukur (APP) 
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Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Senin 02 November 2020 

 Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, penulis diberikan bekal tentang 

segala pekerjaan di PT. Adra Gemilang pelayanan teknik ULP Bengkalis, 

selanjutnya penulis diperkenalkan safety yang harus digunakan seperti sepatu, 

sarung tangan, kaca mata, Earplug, dan baju praktek. Menginggat di daerah 

lingkungan tempat kerja berbahaya dan bertegangan tinggi. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Brifing dan Pengenalan Diri 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

2. Selasa 03 November 2020 

  Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Pemangkasan Jaringan Tegangan Menengah 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

3. Rabu 04 November 2020 

 Pada hari ini penulis melakukan pengantian MCB (Miniature Circuit Breaker) 

kWh Meter pascabayar yang rusak dirumah pelanggan. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Mengganti MCB (Miniature Circuit Breaker) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

4.  Kamis 05 November 2020 

     Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru.  
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5. Jum’at 06 November 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. kWh Meter Periksa 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 
 

4. Sabtu 07 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk memperbaiki Alat 

Pembatas dan Pengukur (APP) pascabayar yang terlepas dirumah pelangan dijalan 

Hang Tuah. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5. Memperbaiki Alat Pembatas dan Pengukur (APP) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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Tabel 2.3  Agenda Kegiatan Minggu ke 2  

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Minggu/ 08-11-2020 Mengatasi gangguan KWH Meter periksa dirumah pelanggan 

2 Senin/ 09-11-2020  Memperbaiki kabel SR kendor dirumah pelanggan 

3 Selasa/ 10-11-2020   Mengatasi gangguan los kontak nol di tiang pelanggan 

4 Rabu/ 11-11-2020 Mengatasi gangguan KWH Meter periksa dirumah pelanggan 

5 Kamis/ 12-11-2020 Mengatasi los kontak nol dirumah pelanggan 

6 Jumat/ 13-11-2020 
Memperbaiki kabel SR putus dirumah pelanggan di tabrak 

mobil 

7 Sabtu/ 14-11-2020 Tabung Horder FCO ( Fuse Cut Out) 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Minggu 08 November 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. 

2.  Senin 09 November 2020 

    Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan mengatasi gangguan kabel SR 

milik pelangan dijalan SMA 2 Bengkalis yang kendor akibat Service Wedge 

Clamp SWC pada kabel SR lepas. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6. Memperbaiki Kabel SR Kendor 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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3.  Selasa 10 Noverber 2020 

Pada hari ini penulis di ajak mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumah pelanggan jalan Patimura akibat adanya connector piercing sambungan 

lama pada kabel SR netral yang terbakar. 

4.  Rabu 11 November 2020 

    Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan dijalan utama Meskom. Untuk mengatasi masalah 

tersebut perlu memasukan CT (Clear Tamper) terbaru. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7. kWh Meter Periksa 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

5. Kamis 12 November 2020 

    Pada hari ini penulis diajak mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumah pelanggan disebabkan baut connector piercing disambungan pada kabel 

SR netral kendor. 

 

6. Jum’at 13 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan mengatasi gangguan kabel SR 

milik pelanggan dijalan SMA 2 Bengkalis yang putus akibat Service Wedge 

Clamp SWC pada kabel SR lepas. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Memperbaiki Kabel SR Putus 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

7. Sabtu 14 November 2020 

  Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan melakukan penggantian fuse link 

CO (cut out) yang berada dijalan Simpang Ayam putus akibat adanya gangguan 

pada JTM. FCO adalah peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi gangguan 

arus lebih. Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain 

apabila dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Prinsip kerjanya adalah 

ketika terjadi gangguan arus maka fuse pada cut out akan putus, seperti yang ada 

pada tabung ini akan lepas dari pegangan atas, dan menggantung di udara, 

sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.9. 

Alat yang digunakan : 

a. Stik CO, untuk membuka dan memasang fuse cut out  

b. Kunci pas 

c. Fuse link 
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Gambar 2.9. Tabung Holder FCO (Fuse Cut Out) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

Tabel 2.4  Agenda Kegiatan Minggu ke 3 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Minggu/15-11-2020 

Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan 

menengah(JTM) 

2 Senin/16-11-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan tegangan 

menengah(JTM) 

3 Selasa/17-11-2020 Mengganti MCB rusak dirumah pelanggan 

4 Rabu/18-11-2020 
Memperbaiki gangguan kWh Meter yang terlepas dirumah 

pelanggan 

5 Kamis/19-11-2020 Mengatasi kWh Meter periksa dirumah pelanggan 

6 Jumat/20-11-2020 Memperbaiki kabel SR di kWh Paska bayar  

  

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Minggu 15 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10. Pemangkasan Jaringan Tegangan Menengah  

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

2. Senin 16 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. 

3. Rabu 17 November 2020 

Pada hari ini penulis melakukan pengantian MCB (Miniature Circuit Breaker) 

kWh Meter prabayar yang rusak dirumah pelanggan dijalan Arif Rahman. 

 

4. Kamis 18 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan memperbaiki kWh Meter 

prabayar yang terlepas dirumah pelangan depan Plaza Hiburan.  

 

5. Jum’at 19 November 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11. kWh Meter Periksa 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

6. Sabtu 21 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk memperbaiki kabel SR di 

kWh pascabayar yang terbakar dijalan SMA 2 Bengkalis. 
Tabel 2.5  Agenda Kegiatan Minggu ke 4  

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Minggu/22-11-2020 

Memperbaiki Fuse Link CO (Cut Out) yang putus akibat 

gangguan pada JTM 

2 Senin/23-11-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan 

tegangan menengah (JTM) 

3 Selasa/24-11-2020 Pemeliharaan PHBTR Terafo 

4 Rabu/25-11-2020 Penggatian NHFUSE diterafo BKL 29 

5 Kamis/26-11-2020 
Inspeksi Gardu Distribusi / PHBTR (Perangkat Hubung Bagi 

Tegangan Rendah) 

6 Jumat/27-11-2020 
Mengatasi gangguan KWH Meter periksa dirumah 

Pelanggan 

   

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Minggu 22 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan melakukan penggantian fuse link 

CO (cut out) yang berada dijalan Teluk Latak putus akibat adanya gangguan pada 
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JTM. FCO adalah peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi gangguan arus 

lebih. Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain 

apabila dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Prinsip kerjanya adalah 

ketika terjadi gangguan arus maka fuse pada cut out akan putus, seperti yang ada 

pada tabung ini akan lepas dari pegangan atas, dan menggantung di udara, 

sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.12. 

 
Gambar 2.12. FCO (Fuse Cut Out) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

2. Senin 23 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. 0Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.13 

 

 

Gambar 2.13. Pemangkasan Jaringan Tegangan Menengah  
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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3. Selasa 24 November 2020 

 Pada hari ini penulis melakukan kegiatan pemeliharaan PHB-TR (perangkat 

hubung bagi tegangan rendah). Ini dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan 

peralatan dan agar tetap beroperasi dengan handal dan efesiensi yang tinggi. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.14. 

Alat-alat yang digunakan : 

a. Kunci ring dan kunci pas 

b. Sikat kawat 

c. Tank pres 

d. Tank 

e. Test pen 

f. Alat pengukuran tegangan dan arus ( tank ampare) 

g. Kain bekas / kuas 

h. Stik CO (cut out) 

 

 
Gambar 2.14. Pemeliharaan PHB-TR (Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

4. Rabu 25 November 2020 

 Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan mengganti NH fuse atau Sekring 

pada PHB-TR yang putus dijalan Pertanian dan dijalan Senggoro. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.15. 
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Alat-alat yang digunakan: 

a. Tank Ampare 

b. Tank Kombinasi 

c. Test Pen 

 
Gambar 2.15. Menganti NH fuse / Sekring 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

5. Kamis 26 November 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan melakukan kegiatan inspeksi 

gardu distribusi. Melihat komponen-komponen gardu distribusi dan mencatat 

apabila ada kerusakan dan kekurangan yang harus diganti dan ditambah. Seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.16. 

 
Gambar 2.16. Inspeksi Gardu Distribusi 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

6. Jum’at 27 November 2020 

    Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan dijalan Wonosari Tengah. Untuk mengatasi masalah 

tersebut perlu memasukan CT (Clear Tamper) terbaru. 
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Tabel 2.6. Agenda Kegiatan Minggu ke 5  

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Sabtu/28-11-2020 Mengatasi kWh Periksa dirumah Pelanggan 

2 Minggu/29-11-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan 

menengah (JTM) 

3 Senin/30-11-2020 Mengganti MCM rusak dirumah pelanggan 

4 Selasa/01-12-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan tegangan 

menengah (JTM 

5 Rabu/ 02-12-2020 
Penggantian Fuse Link CO (Cut Out) yang putus  

akibat gangguan pada JTM 

6 Kamis/ 03-12-2020 - 

7 Jumat/ 04-12-2020 - 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Sabtu 28 November 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. 

 

2. Minggu 29 November 2020 

 Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17. Pemangkasan tegangan jaringan menengah  

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

3. Senin 30 November 2020 

 Pada hari ini penulis melakukan pengantian MCB (Miniature Circuit Breaker) 

kWh Meter prabayar yang rusak dirumah pelanggan yang berada didesa Kuala 

Alam. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.18. 

  
Gambar 2.18. Sebelum dan Sesudah Pengantian MCB 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

4. Selasa 01 Desember 2020  

 Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain.  

5. Rabu 02 Desember 2020 

 Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan melakukan penggantian fuse link 

CO (cut out) yang berada dijalan Simpang Ayam putus akibat adanya gangguan 

pada JTM. FCO adalah peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi gangguan 

arus lebih. Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain 
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apabila dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Prinsip kerjanya adalah 

ketika terjadi gangguan arus maka fuse pada cut out akan putus, seperti yang ada 

pada tabung ini akan lepas dari pegangan atas, dan menggantung di udara, 

sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.19. 

Alat yang digunakan : 

a. Stik CO, untuk membuka dan memasang fuse cut out  

b. Kunci pas 

c. Fuse link 

 
Gambar 2.19. Tabung Holder FCO (Fuse Cut Out) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
  
Tabel Tabel 2.7  Agenda Kegiatan Minggu ke 6 

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Sabtu/05-12-2020 

Mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumahPelanggan 

2 Minggu/06-12-2020 Penyeimbangan beban Trafo 

3 Senin/07-12-2020 RC (Recloser) Trip 

4 Selasa/08-12-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringan 

tegangan menengah (JTM) 

5 Rabu/09-12-2020 Pengantian NH FUSE ditrafo BKL 29 
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Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Sabtu 05 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumah pelanggan disebabkan baut connector piercing disambungan pada kabel 

SR netral kendor. 

 

2. Minggu 06 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan 

penyeimbangan beban trafo. Tujuan penyeimbangan beban trafo supaya tidak 

terjadi overload atau beban lebih melebihi kapasitas trafo yang digunakan pada 

gardu distribusi. Apabila overload atau beban lebih bisa mengakibatkan trafo 

meledak. Pelaksanaan penyeimbagan beban trafo pertama ukur arus dan tegangan 

dilemari pembagi jurusan menggunakan tang amper kemudian cabut salah satu 

NH Fuse jurusan yang bebannya pincang selanjutnya tukar kabel phasa SR 

pelangan di SKUTR kekabel fasa SKUTR lainnya. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.20. 

Alat yang digunakan : 

a. Tang Amper 

b. Tang Kombinasi 

c. Tespen  

 
Gambar 2.20. Penyeimbangan Beban Trafo 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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3. Senin 07 Desemer 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan RC 

(Recloser) trip dijalan Penampi akibat terjadinya gangguan jaringan tegangan 

menengah (Ground Fault). 

 

4. Selasa 08 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah didesa Teluk Latak, Simpang 

Ayam, Pangkalan Batang. Ini dilakukan agar jaringan JTM bebas dari gangguan 

dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang cukup fatal seperti akan 

terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. 

5. Rabu 09 Desember 2020 

 Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan mengganti NH fuse atau Sekring 

pada PHB-TR yang putus dijalan Pertanian. Seperti yang terlihat pada Gambar 

2.21. 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Tang Ampare 

b. Tang Kombinasi 

c. Test Pen 

 
Gambar 2.21. NH fuse atau Sekring 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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Tabel 2.8  Agenda Kegiatan Minggu ke 7  

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Kamis/10-12-2020 
Mengatasi gangguan lost contact nol / netral dirumah 

Pelanggan 

2 Jumat/11-12-2020 
Memindahkan kWh meter dirumah pelanggan dan 

memperbaiki kabel SR terkelupas 

3 Sabtu/12-12-2020 
Mengatasi gangguan kWh Meter periksa dirumah 

Pelanggan 

4 Minggu/13-12-2020 RC (Recloser) Trip 

5 Senin/14-12-2020 RC (Recloser) Trip 

6 Selasa/15-12-2020 
Mengatasi gangguan kWh Meter periksa dirumah 

Pelanggan 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Kamis 10 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumah pelanggan disebabkan baut connector piercing disambungan pada kabel 

SR netral kendor ditiang standar atau JTR. 

 

2. Jum’at 11 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan mengatasi gangguan dirumah 

pelanggan dijalan Lembaga memindahkan kWh Meter pascabayar dari depan 

rumah pindah kesamping rumah dan memperbaiki kabel SR yang bocor akibat 

gesekan seng. 
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3. Sabtu 12 Drsember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru.  

 

4. Minggu 13 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan RC 

(Recloser) trip dijalan Penampi akibat terjadinya gangguan jaringan tegangan 

menengah (Ground Fault).  

 

5. Senin 14 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan RC 

(Recloser) trip dijalan Penampi akibat terjadinya gangguan jaringan tegangan 

menengah (Ground Fault). Seperti yang terlihat pada Gambar 2.22. 

 
Gambar 2.22. Mengatasi RC (Recloser) Trip 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

6. Selasa 15 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.23. 

 



 

28 
 

 
Gambar 2.23. kWh Meter Periksa 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

Tabel 2.9  Agenda Kegiatan Minggu ke 8  
NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Selasa/15-12-2020 Mengukur JTM 

2 Rabu/16-12-2020 
Mengatasi gangguan lost contact nol / netral 

dirumahPelanggan 

3 Kamis/17-12-2020 
Mengatasi gangguan kWh Meter periksa dirumah 

Pelanggan 

4 Jumat/18-12-2020 
Mengatasi gangguan los kontak api / phasa dirumah  

Pelanggan 

5 Sabtu/19-12-2020 Penyeimbangan beban Trafo 

6 Minggu/20-12-2020 - 

7 Senin/21-12-2020 - 

  

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Selasa 15 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan melakukan pengukuran 

tegangan pada jaringan tegangan menengah (JTM). Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.24. 

Adapun alat yang digunakan : 

a. Stik 

b. Alat ukur (Ampstik dan Voltstik) 
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Gambar 2.24. Mengukur JTM  
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

2. Rabu 16 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. 

 

3. Kamis 17 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.25. 

 

 

 
Gambar 2.25. kWh Meter Periksa 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 
 

4. Jum’at 18 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak mengatasi gangguan lost contact api / phasa 

dirumah pelanggan disebabkan connector piercing disambungan pada kabel SR 

api atau fasa terbakar. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.26. 
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Gambar 2.26. Connector Piercing Terbakar 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 
 

5. Sabtu 19 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan penyeimbangan 

beban trafo. Tujuan penyeimbangan beban trafo supaya tidak terjadi overload atau 

beban lebih melebihi kapasitas trafo yang digunakan pada gardu distribusi. 

Apabila overload atau beban lebih bisa mengakibatkan trafo meledak. 

Pelaksanaan penyeimbagan beban trafo pertama ukur arus dan tegangan dilemari 

pembagi jurusan menggunakan tang amper kemudian cabut salah satu NH Fuse 

jurusan yang bebannya pincang selanjutnya tukar kabel fasa SR pelangan di 

SKUTR kekabel phasa SKUTR lainnya. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.27. 

Alat yang digunakan : 

a. Tang Amper 

b. Tang Kombinasi 

c. Tespen 

 

 
Gambar 2.27. Penyeimbangan Beban Trafo 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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Tabel 2.10  Agenda Kegiatan Minggu ke 9  

NO Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Selasa/ 22-12-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringantegangan 

menengah (JTM) 

2 Rabu/ 23-12-2020 
Melakukan pemangkasan atau pembersihan jaringantegangan 

menengah (JTM) 

3 Kamis/ 24-12-2020 
Mengatasi gangguan kWh Meter periksa dirumah 

Pelanggan 

4 Jum’at/ 25-12-2020 Mengganti MCB rusak dirumah pelanggan 

5 Sabtu/ 26-12-2020 Memindahkan kWh Meter dirumah pelanggan 

6 Minggu/ 27-12-2020 Memperbaiki kabel jamperan fco yang terlepas 

 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan : 

1. Selasa 22 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.28. 

 

Gambar 2.28. Pemangkasan Jaringan Tegangan Menengah  
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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2. Rabu 23 Desember 2020 

Pada hari ini penulis diajak petugas lapangan untuk melakukan pemangkasan 

atau pembersihan jaringan tegangan menengah. Ini dilakukan agar jaringan JTM 

bebas dari gangguan dahan-dahan pohon yang dapat menyebabkan hal yang 

cukup fatal seperti akan terjadi trip pada feeder atau gangguan lain. 

3. Kamis 24 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas lapangan mengatasi gangguan kWh 

periksa dirumah pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memasukan 

CT (Clear Tamper) terbaru. 

4. Jum’at 25 Desember 2020 

Pada hari ini penulis melakukan pengantian MCB (Miniature Circuit Breaker) 

merek Schneider di kWh Meter prabayar yang rusak dirumah pelanggan yang 

berada dijalan Pramuka. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.29.  

 
Gambar 2.29. Pengantian MCB (Miniature Circuit Breaker) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

5. Sabtu 26 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas dilapangan memindahkan kWh Meter 

pascabayar pelanggan dari depan rumah pindah kebelakang rumah didesa damai. 

 

6. Minggu 27 Desember 2020 

Pada hari ini penulis bersama petugas dilapangan memperbaiki kabel jumperan 

TM masuk ke FCO (Fuse Cut Out) yang terlepas dijalan antara depan rumah dinas 

bupati. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.30. 
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Gambar 2.30. Memperbaiki Kabel Jumperan FCO (Fuse Cut Out) 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 
 
 

2.2. 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. 

 

2.3 .  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: 
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 Tabel 2.11 Perangkat Lunak dan Keras 
Perangkat lunak Perangkat keras 

• Aplikasi word komputer yang 

dipergunakan untuk menyususn laporan 

kerja praktek (KP) yang telah dilakukan 

di PT. Adra Gemilang 

• Tangga  

• Sabuk pengaman (safety belt) 

• Stick 20 Kv, untuk membuka dan 

memasang fuse cut out  

• Stick pangkas untuk pemangkas pohon 

• Tali panjat 

• Tang kombinasi 

• Tang potong 

• Obeng  

• Tespen  

• Tang pres 

• Tang amper 

• Ampstik 

• Voltstik  

Sumber data : PT.Adra Gemilang 

Dari uraian tabel diatas, bahwa dalam melaksanakan kegiatan kerja 

praktek (KP) lebih banyak menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan 

perangkat lunak, dan perangkat keras tersebut sangat sering digunakan dalam 

pelaksanaan kerja praktek (KP). 

1. Perangkat Lunak 

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

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

b. Wifi yang diguanakan untuk mencari materi yang berkaitan dengan judul 

kerja praktek (KP) yang diambil. 

 

2. Perangkat Keras 

a. Tangga  

adalah alat untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tengan rendah dan gangguan rumah pelanggan 

apabila terjadi los kontak ditiang listrik. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.31. 
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Gambar 2.31.Tangga 

(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
 

b. 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. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.32. 

 

 

Gambar 2.32. Safety Belt 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 
 

c. 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. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.33. 
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Gambar 2.33. Stick 20 KV 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

d. Stick 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. Seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.34. 

 

Gambar 2.34. Stick Pangkas 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

e. Tali Panjat 

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

beton. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.35. 
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Gambar 2.35. Tali Panjat 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

f. 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. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.36. 

 

Gambar 2.36. Tang Kombinasi 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

g. Tang Potong 

Tang potong ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi untuk 

memotong kabel dan kawat. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.37. 

 

Gambar 2.37. Tang Potong 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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h. 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. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.38. 

 

Gambar 2.38. Obeng 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

 

i. Tespen 

Tespen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun mengetahui 

ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk 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. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.39. 
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Gambar 2.39. Tespen 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 
j. 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. Seperti yang terlihat pada Gambar 

2.40. 

 

Gambar 2.40. Tang Press 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 
k. 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) 
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tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.41. 

 

 

Gambar 2.41. Tang Amper 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

l. Voltstik  

Voltstik adalah alat untuk mengukur tegangan pada jaringan tegangan 

menengah (JTM). Seperti yang terlihat pada Gambar 2.42. 

 

 

Gambar 2.42. Voltstik 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 

 

m. Ampstik 

Ampstik adalah alat untuk mengukur arus pada jaringan tegangan 

menengah. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.43. 

 

 

Gambar 2.43. Ampstik 
(Sumber: PT. Adra Gemilang) 
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2.4  Data-Data yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan kerja praktek yaitu :  

a. Data jaringan tegangan rendah 

b. Data konstruksi tiang 

c. Data sambungan pelanggan 

d. Data tentang jenis gangguan 

e. Data tentang pelayanan gangguan 

 

2.5 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. 

 

2.6 Kendala-Kendala yang Dihadapi 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 dikampus bisa diterapkan di lapangan. 

d. Minimnya buku referensi.  
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2.7 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 dan mengumpulkan 

beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan dari media internet.  
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BAB III 

SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK KE BEBAN 

KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) ULP BENGKALIS  

PELAYANAN TEKNIK  PT. ADRA GEMILANG 

 
 

3.1. Pengertian Sistem Penyaluran  

Sistem Penyaluran adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem 

tenaga listrik yang berperan untuk megirimkan dayan listrik yang di mulai dari 

pembangkitan kemudian di salurkan melalui jaringan transmisi dan di salurkan 

lagi ke instalasi pengguna tenaga listrik dengan menggunakan saluran distribusi. 

Sistem adalah perangkat unsur-unsur yang saling ketergantungan yang di 

susun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menampilkan fungsi yang di 

tetapkan. 

Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke 

konsumen(beban), merupakan hal penting untuk di pelajari. Mengingat 

penyaluran tenaga listrik ini, prosesnya melalui beberapa tahap, yaitu dari 

pembangkit tenaga listrik penghasil energi listrik, disalurankan ke jaringan 

transmisi (SUTET) langsung ke gardu induk. Dari gardu induk tenaga listrik di 

salurkan ke jaringan distribusi primer (SUTM), dan melalui gardu distribusi 

langsung ke jaringan distribusi sekuder (SUTR), tenaga listrik di alirkan ke 

konsumen. Dengan demikian sistem distribusi tenaga listrik berfungsi 

membagikan tenaga listrik kepada pihak pemakai melalui jaringan tegangan 

rendah (SUTR), sedangkan suatu saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan 

tenaga listrik bertegangan ekstra tinggi ke pusat-pusat beban dalam daya yang 

besar (melalui jaringan distribusi). 

Sistem pembangkit (generation plant) terdiri dari satu atau lebih unit 

pembangkit yang akan mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik 

dan harus mampu menghasilkan daya listrik yang cukup sesuai kebutuhan 

konsumen. Sistem transmisi berfungsi mentransfer energi listrik dari unit-unit 
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pembangkitan di berbagai lokasi dengan jarak yang jauh ke sistem distribusi, 

sedangkan sistem distribusi berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke 

konsumen, seperti ditunjukkan pada gambar 3.1.  

 

 

Gambar 3.1. Diagram sistem Tenaga Listrik 

 
Gambar 3.1. Diagram sistem Tenaga Listrik 

Sumber : bahan-kuliah/sistem-distribusi/page/2/ 
 
 

Sistem penyaluran terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Saluran transmisi 

Saluran Transmisi adalah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada 

TT (tegangan Tinggi), TET (Tegangan Ekstra Tinggi), dan TUT (Tengangan 

Ultra Tinggi). Kemampuan sistem transmisi dengan tegangan yang lebih tinggi 

akan menjadi jelas jika di lihat pada kemampuan transmisi dari suatu saluran 

transmisi, kemampuan ini biasanya di nyatakan dalam Mega Volt Ampere 

(MVA). Transmisi dapat menyalurkan tenaga listrik dari GI Pembangkitan ke 

GI Tegangan Tinggi dan dari GI Tegangan Tinggi ke GI Distribusi. 

 

2. Saluran distribusi 

Distribusi adalah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada TM 

(Tegangan Menengah) dan TR (Tegangan Rendah) 

A. Jaringan distribusi primer 

1. Sistem distribusi primer diguanakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari 

gardu induk distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan 

saluran udara, kabel udara, maupun kabel tanah sesuai dengan tingkat 

keandalan yang diinginkan dan kondisi serta situasi lingkungan. 
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2. Jaringan distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkann tenaga listrik 

dari gardu distribusi ke beban-bebanyang ada di konsumen. Sistem ini 

biasanya disebut sistem tegangan rendah yang langsung akan dihubungkan 

kepada konsumen/pengguna tenaga listrik. 

Unit distribusi tenaga listrik dalam hal ini berfungsi untuk menyalurkan 

dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat pusat suplai atau Gardu Induk ke 

pusat-pusat beban yang berupa gardu-gardu distribusi (gardu trafo) atau secara 

langsung mensuplai tenaga listrik ke konsumen dengan mutu yang memadai. 

dengan demikian unit distribusi ini menjadi suatu sistem tersendiri karena unit 

distribusi ini memiliki komponen peralatan yang saling berkaitan dalam 

operasinya untuk menyalurkan tenaga listrik. 

1. Sistem pendistribusian langsung 

Sistem pendistribusian langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik 

yang di lakukan secara langsung dari Pusat Pembangkit Tenaga Listrik, dan 

tidak melalui  jaringan transmisi terlebih dahulu. Sistem pendistribusian 

langsung ini di gunakan jika Pusat Pembangkit Tenaga Listrik berada tidak 

jauh dari pusat-pusat beban, biasanya terletak daerah pelayanan beban atau di 

pinggiran kota. 

 

2. Sistem pendistribusian tak langsung 

Sistem pendistribusian tak langsung merupakan sistem penyaluran tenaga 

listrik yang dilakukan jika Pusat Pembangkit Tenaga Listrik jauh dari pusat-

pusat beban, sehingga untuk penyaluran tenaga listrik memerlukan jaringan 

transmisi sebagai jaringan perantara sebelum di hubungkan dengan jaringan 

distribusi yang langsung menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. 
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3.2. Peralatan Penyaluran Tenaga Listrik ke Beban Konsumen 

3.2.1. Generator 

 

 

 

 

Gambar 3.2. generator Type EGS 380 komatsu 
Sumber : bahan-kuliah/sistem-distribusi/page/2/ 

 

Mesin Generator  merupakan adalah sebuah mesin yang mengubah energy gerak 

(mekanik) menjadi energi listrik (elektik).  

Generator ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mempunyai bantalan ganda atau bantalan tunggal. 

b. Memiliki tegangan rendah sebesar 380 volt  

c. Tanpa menggunakan sikat arang. 

d. Udara digunakan sebagai pendingin. 

     Fungsi Generator adalah untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah 

gerak menjadi energi listrik sehingga bisa di gunakan untuk berbagai keperluan. 

 

A. Jenis – jenis generator 

Jenis generator berdasarkan letak kutubnya di bagi menjadi :  

1. Generator kutub dalam: generator kutub dalam mempunyai medan magnet   

yang terletak pada bagian yang berputar (rotor). 

2. Generator kutub luar: generator kutub luar mempunyai medan magnet 

yang terletak pada bagian yang diam (stator)  

 

B. Jenis generator berdasarkan putaran medan di bagi menjadi : 

1. Generator Singkron 

2. Generator Asingkron 
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C. Jenis generator berdasarkan jenis arusnya yang di bandingkan 

1. Generator (AC) 

2. Generetor (DC) 

 

D. Jenis generator di lihat dari fasanya 

1.  Generator Satu Fasa 

2.  Generetor Tiga Fasa 

 

E. Jenis generator berdasarkan bentuk rotornya 

1. Generator rotor kutub menonjol biasa di gunakan pada generator dengan 

rpm rendah seperti PLTD dan PLTA 

2. Generator rotor kutub rata (silindris)  biasa di gunakan pada pembangkit 

listrik / generator dengan putaran RPM tinggi seperti PLTG dan PL 

 

3.2.2. Panel Kontrol Machine 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.3. PANEL CONTROL Generator 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 

 

 

    Panel ini adalah untuk untuk mengatur sitem kerja generator, dan juga 

berfungsi ketika generator keluaran tegangannya sebesar 380 itu lagsung di 

oprasikan dengan panel tersebut secara manual. 

 

 

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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3.2.3. Transformator 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Trafo Set-UP   Gambar 3.5. Trafo Set-Down 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 

 

Transformator atau transformer atau trafo adalah komponen elektromagnet 

yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. 

A. Trafo terbagi 2 yaitu : 

1)    Trafo Set UP adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih 

banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik 

tegangan. Transformator ini biasa di temui pada pembangkit tenaga listrik 

sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan 

tinggi yang di gunakan dalam transmisi jarak jauh. Transformator ini 

berfungsi untuk menaikkan tegangan misalnya dari 380 V pada sisi primer 

menjadi 20 KV pada sisi sekunder 

2)    Trafo Set Down adalah memiliki lilitan sekunder lebih sedikit dari pada 

lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. 

Transformator jenis ini sangat mudah di temui, terutama dalam adaptor 

AC-DC. 

3)    Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan misalnya dari 20 

KV pada sisi primer menjadi 380 V pada sisi sekunder.  

Berikut prinsip kerja Trafo: 

 Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. 

Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks 

magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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balik ini menginduksikan GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, 

semua daya pada lilitan primer akan di limpahkan ke lilitan sekunder.  

3.2.4. Panel Feeder (Kubikel 20 KV) 

 

            

 

 

 

 

Gambar 3.6 Panel feeder       Gambar 3.7 Panel Feeder 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 

 

Kubikel 20 KV adalah seperangkat peralatan listrik yang di pasang pada 

gardu distribusi yang mempunyai fungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, 

pengontrol, dan proteksi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 KV. 

Kubikel biasa terpasang pada gardu distribusi atau gardu hubung. Panel feeder ini 

di PLTD bengkalis hanya 2 panel yaitu selatan dan utara. 

Jenis kubikel Berdasarkan fungsi/penempatannya, kubikel 20 KV di Gardu Induk 

antara lain : 

1) Kubikel Incoming : berfungsi sebagai penghubung dari sisi sekunder trafo 

daya ke busbar 20 KV 

2) Kubikel Outgoing : sebagai penghubung / penyalur dari busbar ke beban 

 

3.2.5. Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 

JTM adalah jaringan distribusi primer keluaran/out dari gardu induk untuk 

mendistribusikan ke pusat-pusat beban dengan menggunakan pengantar udara,    

dengan tegangan sistem 20 KV. Jaringan ini dikenal dengan feeder atau 

penyulang. Tegangan menengah yang digunakan PT. PLN adalah 12 KV dan 20 

KV antar fasa (VL-L). Konstruksi JTM terdiri dari: 

 

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 

SUTM merupakan jaringan kawat tidak berisolasi dan berisolasi. Bagian 

utamanya adalah tiang (beton, besi), Cross arm dan konduktor. Konduktor 

yang di gunakan adalah aluminium (AAAC), berukuran 240 mm2, 150 mm2, 70 

mm2 dan 35 mm2. 

 

b. Jenis Kabel Tegangan Menengah  

Kawat dengan bahan konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi selalu 

tanpa pelindung/isolasi kawat. Ini hanya kawat berbahan tembaga atau 

alumunium dengan inti baja (steel-reinforced alumunium cable/ACSR) 

telanjang besar yang terbentang untuk mengalirkan arus listrik.  

 

 

  

 

 

   
 
 

Gambar 3.8.  Kabel SUTM 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 

 
 

Kawat tembaga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kawat 

penghantar alumunium, karena konduktivitas dan kuat tariknya lebih tinggi. Akan 

tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu untuk besaran tahanan yang sama, 

tembaga lebih berat dan lebih mahal dari alumunium. Oleh karena itu kawat 

penghantar alumunium telah mulai menggantikan kedudukan kawat tembaga. 

Untuk memperbesar kuat tarik dari kawat alumunium, digunakan campuran 

alumunium (alumunium alloy). Untuk saluran transmisi tegangan tinggi, dimana 

jarak antara menara/tiang berjauhan, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih 

tinggi, oleh karena itu digunakan kawat penghantar ACSR. 

 

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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3.2.6. Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 

Jaringan tagangan rendah adalah jaringan tenaga listrik dengan tegangan 

rendah yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya, 

dari sumber penyaluran tegangan rendah tidak termasuk SLTR. Sedangkan 

sambungan tenaga  listrik tegangan rendah (SLTR) ialah penghantar di bawah 

atau di atas tanah termasuk peralatannnya, mulai dari titik penyambungan pada 

JTR sampai dengan alat pembatas dan pengukur. Melalui jaringan ini disalurkan 

tenaga listrik kepada para pemanfaat atau pelanggan listrik. 

Jaringan tegangan rendah berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari 

Gardu Distribusi ke Konsumen tegangan rendah. Tegangan rendah yang di 

gunakan PT. PLN ( persero) adalah 127/220 V dan 220/380 V. 

Mengingat ruang lingkup konstruksi jaring distribusi ini langsung 

berhubungan dan berada pada lingkungan daerah berpenghuni, maka selain harus 

memenuhi persyaratan kualitas teknis pelayanan juga harus memenuhi 

persyaratan aman terhadap pengguna dan akrab terhadap lingkungan. Kontruksi 

jaringan tegangan rendah ini mempunyai beberapa jenis yaitu Saluran Udara 

Tegangan Rendah (SUTR) yaitu merupakan jaringan kawat yang berisolasi 

maupun tidak berisolasi. Bagian utama dari SUTR kawat tak berisolasi adalah 

tiang listrik (besi, beton), Cross Arm, Isolator dan penghantar Aluminium atau 

Tembaga (Cu).  

Tujuan perencanaan sistem jaringan tingkat rendah adalah untuk 

mendapatkan suatu fleksibilitas pelayanan optimum yang mampu dengan cara 

cepat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang terkait dengan 

makin tingginya konsumsi energi dan kerapatan beban yang harus di layani. 

Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas dan 

keandalan sistem distribusi. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem 

jaringan tingkat rendah merupakan pelayanan energi listrik yang langsung 

berhubungan dengan konsumen sehingga adanya gangguan pada sistem ini akan 

berakibat langsung pada konsumen. 
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a. Jenis Kabel Tegangan Rendah 

     Saluran Udara Tegangan Rendah memakai penghantar jenis Kabel Twisted 
atau kabel pilin (NFAAX-T) dengan penampang berukuran luas penampang 35 

mm2, 50 mm2 dan 70 mm2 serta penghantar tak berisolasi All Aluminium 

Conductor (AAC), All Aluminium Alloy Conductor (AAAC) dengan penampang 

25 mm2, 35 mm2 dan 50 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Gambar 3.9. Kabel SUTR 
        Sumber: http://ilmulistrik.com/kabel-twisted-sutr.html 
 

Kabel twisted dipasang pada tiang saluran distribusi sekunder dengan 

peralatannya kira – kira 20 cm di bawah puncak tiang dengan kabel netral sebagai 

penyangganya, sehingga dengan demikian beban kabel twisted di pikul oleh kabel 

netral tersebut. Kabel pilin yang digunakan pada proyek kelistrikan terdiri atas 

enam buah kabel berinti tunggal dengan perincian sebagai berikut : 

1. Kabel utama, terdiri atas tiga kabel fasa dan satu kabel netral 

2. Dua kabel lainnya untuk hantaran lampu penerangan jalan 

 

3.2.7. Peralatan Jaringan Listrik JTM dan JTR 

A.  Tiang Listrik 

 

 

 
Gambar 3.10.  Pemasangan tiang 

Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 
 

http://ilmulistrik.com/kabel-twisted-sutr.html
https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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Tiang listrik untuk SUTM biasanya terdiri dari tiang tunggal, kecuali 

untuk gardu tiang memakai tiang ganda. Pemasangan tiang biasanya dipasang di 

tepi jalan baik jalan raya maupun gang. Pemasangan tiang dapat di kurangi 

dengan pemakaian sistem saluran bawah tanah pada sistem distribusi. Tiang listrik 

biasanya berupa pipa makin ke atas makin kecil diameternya, jadi tiang bawah 

mempunyai diameter besar. Tiang besi berangsur-angsur di ganti dengan tiang 

beton. 

Perencanaan material dan ukuran tiang listrik di tentukan oleh faktor 

faktor mekanis seperti momen, kecepatan angin, kekuatan tanah, besar beban 

penghantar, kekuatan tiang dan sebagainya.  

Jenis tiang listrik menurut kegunaanya : 

a. Tiang awal / akhir 

b. Tiang penyangga 

c. Tiang sudut 

d. Tiang Peregang / tiang tarik 

e. Tiang Topang 

 

B. Cross Arm (Lengan Tiang)/ Travers 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. bentuk Traves 
Sumber: https://yantekbansel.wordpress.com/2012/04/24/ 

 
Cross Arm dipakai untuk menjaga penghantar dan peralatan yang perlu 

dipasang diatas tiang. Material Cross Arm terbuat dari besi. Cross Arm di pasang 

pada tiang. Pemasangan dapat dengan memasang klem-klem, di sekrup dengan 

baut dan mur secara langsung. Pada Cross Arm di pasang baut-baut penyangga 

https://yantekbansel.wordpress.com/2012/04/24/
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isolator dan peralatan lainnya, biasanya Cross Arm ini di bor terlebih dahulu 

untuk membuat lubang-lubang baut. 

C. Isolator 

 

 

 
 
 

Gambar 3.12. Bentuk Isolator 
Sumber : http://www.indonetwork.co.id/saudara_electric 

Isolator adalah alat untuk mengisolasi penghantar dari tiang listrik atau 

Cross Arm. Jenis-jenis isolator yang di gunakan biasanya dipakai untuk SUTM 

adalah isolator tumpu. Isolator tarik biasanya di pasang di tiang tarik atau akhir 

dan isolator tumpu biasanya di pasang pada tiang penyangga. 

 

D. Kabel Jaringan 

Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Sebuah kabel 

listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator adalah bahan pembungkus kabel 

yang biasanya terbuat dari karet atau plastik, sedangkan konduktor terbuat dari 

serabut tembaga atau tembaga pejal. 

Jenis kabel telanjang tegangan menengah 20kV antara lain :  

1. BCC = penghantar Tembaga.  

2. AAC = penghantar Aluminium.  

3. ACSR = penghantar Aluminium di perkuat dengan Baja. 

 

3.2.8. PHB-TR / LESBOAR 

Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah  atau yang di singkat dengan 

PHB-TR adalah merupakan rumah peralatan yang mana di dalam nya terdapat 

penyambungan kabel TR 220V/380 V saklar utama, pengaman lebur pentanahan 

dan peralatan pelengkap seperti : alat ukur dan lampu penerangan. Fungsinya 

http://www.indonetwork.co.id/saudara_electric
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untuk membagi tegangan rendah ke saluran rumah tangga, istilah mudahnya PHB 

TR adalah terminal pembagi dari trafo pada gardu listrik ke jaringan rumah tangga 

atau ke konsumen. Seperti gambar di bawah ini : 

 

 

                       
 

 

 

 

 

Gambar 3.13. PHB-TR atau Lesbort 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 
 
 

3.2.9. Pelanggan Konsumen atau ke Rumah Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Penyambungan     Gambar 3.15. Masuk Beban                     
Kabel STR              ke rumah konsumen 

Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 
 

     Suatu pengguna daya yang tersalurkan dari Listrik PLN untuk kehidupan 

sehari-hari dan penerangan di rumahnya, dengan setiap bulannya di kenakan 

pembayaran secara rutin. Dari jaringan distribusi di turunkan oleh trafo set down 

kemudian tegangannya menjadi 220/380V kemudian di salurkan ke kabel SUTR 

dan masuk Kabel SR yaitu kabel 1 netral dan yang 1 api, dan kabel SR tersebut 

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/
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masuk ke Pelangan atau KWH Meter. Alat pengaman jaringan distribusi pada jtm 

di antaranya sebagai berikut : 

1. Alat Pengaman Celah Batang (rod gap) 

Alat pengaman celah batang (rod gap) merupakan alat pengaman paling 

sederhana, yang terdiri dari dua batang logam dengan penampang tertentu. Batang 

logam bagian atas diletakkan dipuncak isolator jenis pos (post type insulator) 

dihubungkan dengan kawat penghantar jaringan distribusi, sedangkan batang 

logam bagian bawah diletakkan pada bagian dasar isolator jenis pos yang 

langsung berhubungan dengan ground. Jarak celah kedua batang logam tersebut 

disesuaikan dengan tegangan percikan untuk suatu bentuk gelombang tegangan  

tertentu. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan panjang celah yang diizinkan 

pada suatu tegangan system 

 

Gambar 3.16. Pengaman tanduk api 
Sumber : http://www.slideshare.net/ciyusmiapahi 

 
 

2. Alat Pengaman Tabung Pelindung (Protector Tube) 

Alat pengaman tabung pelindung ini terdiri dari: 

a. Tanduk api (arcing horn)  

Dipasang di bawah kawat penghantar, yang terhubung dengan tabung 

fiber.Tabung fiber yang terdiri dari elektroda atas yang berhubungan 

dengan tanduk api dan elektroda bawah yang berhubungan langsung 

dengan tanah (ground). 

Apabila tegangan petir mengalir ke kawat penghantar, maka akan terjadi 

percikan api antara kawat penghantar dengan tanduk api. Percikan api akan 

mengalir dari elektroda atas ke elektroda bawah. Karena panas tabung fiber akan 

http://www.slideshare.net/ciyusmiapahi
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menguap disekitar dindingnya, sehingga gas yang ditimbulkan akan menyembur 

ke percikan api dan memadamkannya. Alat pengaman tabung pelindung ini di 

gunakan pada saluran transmisi untuk melindungi isolator dan mengurangi 

besarnya tegangan surya yang mengalir pada kawat penghantar. Selain itu 

digunakan juga pada gardu induk untuk melindungi peralatan disconnect switches, 

ril bus, dan sebagainya.  

 
ambar 3.17. tabung pelindung ( protector tube ) 

Sumber : http://harpreventif.blogspot.co.id/2013/08/har-preventif.html 
 

3. Alat Pengaman Lightning Arrester 

     Lightning arrester adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan dan 

peralatannya terhadap tegangan lebih normal yang terjadi karena sambaran petir 

(flash over) dan karena surja hubung (switching surge) di suatu jaringan. 

Lightning arrester ini memberi kesempatan yang lebih besar terhadap tegangan 

lebih normal untuk dilewatkan ke tanah sebelum alat pengaman ini merusak 

peralatan jaringan seperti tansformator dan isolator. Oleh karena itu lightning 

arrester merupakan alat yang peka terhadap tegangan, maka pemakaiannya harus 

di sesuaikan dengan tegangan sistem. 

Gambar 3.18. Alat Pengaman Lightning Arrester 
Sumber : https://arrester.wordpress.com/page/4/ 

http://harpreventif.blogspot.co.id/2013/08/har-preventif.html
https://arrester.wordpress.com/page/4/
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Arrester petir atau di singkat arrester adalah suatu alat pelindung bagi 

peralatan system tenaga listrik terhadap surya petir. Alat pelindung terhadap 

gangguan- surya ini berfungsi melindungi peralatan system tenaga listrik dengan 

cara membatasi surja tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ketanah. 

Fungsinya, Arrester harus dapat menahan tegangan system 50 Hz untuk 

waktu yang terbatas dan harus dapat melewatkan surja arus ke tanah tanpa 

mengalami kerusakan. Arrester berlaku sebagai jalan pintas sekitar isolasi. 

Arrester membentuk jalan yang mudah untuk di lalui oleh arus kilat atau petir, 

sehingga tidak timbul tegangan lebih yang tinggi pada peralatan. Selain 

melindungi peralatan dari tegangan lebih yang di akibatkan oleh tegangan lebih 

external, arrester juga melindungi peralatan yang di akibatkan oleh tegangan lebih 

internal seperti surja hubung, selain itu arrester juga merupakan kunci dalam 

koordinasi isolasi suatu system tenaga listrik. Bila surja datang ke gardu induk 

arrester bekerja melepaskan muatan listrik serta mengurangi tegangan abnormal 

yangakan mengenai peralatan dalam gardu induk. 

 

3.2.10. Distribusi Tenaga Listrik 

    Sistem distribusi ialah jaringan listrik antara pusat pembangkit sampai 

dengan pusat pemakaian (kWh pelanggan). Tegangan yang di bangkitkan oleh 

generator biasanya berkisar antara 6 kV sampai 20 kV tergantung dari pabrik 

pembuat.  Sistem distribusi ini dapat di kelompokkan ke dalam dua tingkat yaitu : 

a. Sistem Jaringan Distribusi Primer di sebut Jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) 

b. Sistem Jaringan Distribusi Sekunder di sebut Jaringan Tegangan Rendah 

(JTR) 

Proses kerja penyaluran tenaga listrik PT. PLN ULP Rayon Bengkalis PT Adra 

Gemilang: 
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Gambar 3.19 Skematik Plan Penyaluran Tenaga Listrik hingga ke Konsumen 
Sumber : https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/ 

 
1. Sistem distribusi primer 

Distribusi primer disebut juga tegangan menengah, yaitu jaringan yang 

menghubungkan gardu induk dengan gardu distribusi yang biasanya 

menggunakan tegangan distribusi 6 kV, 7 kV, 12 kV, 20 kV. Jaringan 

Distribusi Primer atau JTM merupakan fasa-tiga sedangkan jaringan distribusi 

sekunder atau Jaringan Tegangan Rendah (JTR) merupakan fasa-tunggal dan 

fasa-tiga dengan empat kawat. Di PT.PLN ulp SUB rayon bengkalis umumnya 

tegangan yang ada pada sistem distribusi jaringan tegangan rendah adalah 

380/220 volt. 

2. Sistem distribusi sekunder 

   Sistem distribusi sekunder yang lazim disebut jaringan tegangan rendah 

(JTR) dimulai dari sisi sekunder trafo distribusi sampai dengan sambungan rumah 

(SR) pada pelanggan yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari 

gardu distribusi ke pelanggan dengan tegangan operasi yakni tegangan rendah  

(380/220 Volt). 

Sistem jaringan sekunder yang baik pada saat ini harus memberikan taraf 

keandalan pada jaringan tegangan rendah di daerah dengan kepadatan beban yang 

tinggi, dengan menjamin bahwa energi listrik yang sampai ke pelanggan 

mempunyai mutu yang baik, sehingga biayanya yang tinggi dapat dipertanggung 

jawabkan dan tingkat keandalan ini dipandang perlu.

 

https://anekalistrik9.wordpress.com/sutm/


 

BAB IV 

PENUTUP 

  
4.1.  Kesimpulan 

       Dari hasil praktik yang telah penulis lakukan maka akan dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

a. Bahwasanya sistem kelistrikan itu sangatlah penting bagi rakyat indonesia  

khususnya di daerah kepulauan bengkalis. 

b. Dengan susahnya jarak tempuh para petugas PLN dalam mengambil data 

maka perlu di bikin alat yang akan mempermudah pekerja lapangan ya itu 

para petugas PLN yang bertugas di bagian lapangan. 

c.  Dengan adanya alat ini dapat meringankan pekerjaan petugas dan dapat 

membantu dalam segi pengambilan data. 

4.2.  Saran  

Adapun saran yang akan penulis berikan kepada PT PLN ULP SUB 

Rayon Bengkalis PT Adra Gemilang 

a. Dalam melaksanakan kerja di utamakan keselamatan kesehatan kerja. 

b.   Untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja maka perlu kesadaran 

dari karyawan PT.PLN ULP SUB rayon bengkalis PT.Adra Gemilang. 
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LAMPIRAN 

GAMBAR KEGIATAN KERJA PRAKTEK LAPANGAN 

MULAI TANGGAL (02 NOVEMBER – 31 DESEMBER 2020) 

Gambar: Briefing Sebelum Pekerjaan Dimulai 
 

Dalam setiap pergantian piket, maka para karyawan akan melakukan 

kegiatan brifing seperti pada diatas.dalam kegiatan berifing ini semua yang 

mengenai keselamatan kerja akan disampaikan oleh kordinator lapangan, dan 

semua APD akan di perhatikan dalam bekerja. 
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Gambar: Pengukuran Beban Trafo 

 

    Pengambilan data beban terafo/pertanahan dilakukan pada setiap bulan 

yang akan dijadikan laporan bulanan oleh para pekerja untuk dilaporkan kepada 

pusan,dan kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan, dan kegiatan ini bertujuan 

sebagai pengecekan beban yang berlebih, dan akan di lakukan penyeimbangan 

beban terafo apabila beban berlebih. 

 

Gambar: Pengukuran Gronding Trafo (Pertanahan) 
 

Pengecekan gronding ini bertujuan untuk mengecek atau mengetahui 

berapa jumlah gronding yang di hasilkan oleh trafo. 
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Gambar: Memperbaiki Lose Contak Pada Tiang Dan Menegang Kabel Sr 
 

Dari gambar diatas nampak jelas petugas yang sedang melakukukan 

kegiatan penengangan kabel SR pelanggan yang sudah kendor akibat pemuaian. 

 
Gambar:Pengukuran Tegangan Jaringan Tegangan Menengah Pada Saat Beban Puncak 

 

Pada gambar di atas, nampak petugas yang sedang melakukan pengukuran 

pada terafo pada saat beban puncak, hal ini bertujuan sebagai tindakan antisipasi 

pada beban piuncak yang berlebih yang akan mengakibatkan BO(BLCK 

OUT)pemadaman satu pulau bengkalis akibat berlebihnya beban pada saat beban 

puncak. 
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Gambar:Pemasangan Sekaligus Mengganti Fuse Link Pada Fco 

 

Gambar diatas di ambil pada saat penggantian  FUSE LINK yang putus 

akibat gangguan binatang (monyet) atau pohon kayu yang mengenai FCO.  

 

Gambar:Penyambungan Kabel Sr Pelanggan Yang Terbakar Akibat Lost Kontak 
  

Dari gambar di atas ini adalah pekerjaan pada saat perbaikan kabel SR 

pelanggan yang terbakar akibat lost kontak. 
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Gambar:Pengatasan kwh Meter Priksa Dan Memasukan Pin Ct 

 
Gambar diatas merupakan kegiatan pada saat mengatasi PERIKSA pada 

KWH meter pelanggan dan memasukan pin CT,sebagai upaya mengatasi oror 

yang terjadi pada KWH meter pelanggan. 

Gambar:Penyimbangan Beban Trafo 
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      Pada gambar diatas ini petugas PLN sedang melakukan kegiatan 

penyeimbangan beban terafo, yang mana beban ini di seimbangkan dalam upaya 

sebagai bentuk penetralan beban pada masing-masing phasa yang berlebih. 

 

Gambar: Pemangkasan Pohon Yang Mengenai Jardis 

 

      Dari kegiatan di atas nampak jelas pula para petugas lapangan sedang 

melakukan kegiatan pemangkasan pohon, kegiatan ini bisa disebut juga sebagain 

pemeliharaan jaringan distribusi, memangkas pohon yang mengenai jurdis yang 

akan menyebabkan trik. 

 

Gambar: Pemangkasan Pohon Bambu Yang Mengenai Fco 
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      Pada gambar diatas nampak petugas yang sedang melakukan kegiatan 

penebangan pohon bambu dan pohon karet yang tumbang mengenai FCO yang 

mengakibatkan FCO putus. 

 

Gambar: Penyambungan Sr Yang Putus Akibat Monyet 

 

      Kegiatan pada gambar di atas adalah peroses penyambungan kabel SR 

pelanggan yang putus di akibatkan oleh monyet. 

 

Gambar: Mengatasi Gangguan Priksa Dirumah Pelanggan 
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 Dalam hal ini dari pihak PLN apabila ada masalah pada meteran 

pelanggan yang ada tulisan periksa, maka dari pilah pelayanan publik akan 

mengunjungi dan mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memasukan PIN-

CT pada kwh-meter Pelanggan, untuk mengatasi permasalahn periksa tersebut. 
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