
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini kebutuhan akan energy listrik setiap tahun terus mengalami

peningkatan yang signifikan.Untuk itulah penyediaan akan sumber energi listrik

untuk konsumen pengguna energy listrik semakin mendesak untuk disiapkan,

direncanakan, dan difungsikan dengan baik, efisien, dan kontinyu (terusmenerus).

Penyedian energi lisrik untuk konsumen listrik ini,mengalami beberpa proses

hinggabisasampai dan digunakan konsumen. Proses penyedian ini dimuliai dari

pembangkit (PLTU, PLTD, PLTMH, dll),gardu induk penaik tegangan, saluran

transmisi, gardu induk penurun tegangan, saluran subtransmisi, gardu induk

penurun tegangan dari saluran subtransmisi kesaluran distribusi primer. Untuk

konsumen dengan beban listrik besar, biasanya diambil dari saluran distribusi

primer langsung, sedangkan untuk beban listrik menengah sampai yang kecil

diambilkan dari saluran distribusi sekunder (setelah tegangan diturunkan oleh

gardu distribusi).

Dalam penyaluran energy listrik secara kontinyu kepelanggan, banyak

mengalami masalah-maslah yang menghambat penyaluran energy listrik itu

sendiri. Ini tidak lain disebabkan karna kopleksitas jaringan kepelanggan yang

diakibatkan oleh tersebarnya jumlah pelanggan di beberapa titik yang berbeda,

factor geografis lingkungan, factor kondisi lingkungan masyarakat yang berbeda
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untuk pemasangan tiang saluran distribusi listrik, dan factor penggunaan beban

listrik yang berbeda tiap pelanggan.

Selainbeberapafaktor di atas,masalah pendistribusian energy listrik ini juga

berasal dari system itu sendiri seperti penggunaan komponen yang tidak sesuai

dengan spesifikasinya, pemasangan komponen yang kurang kuat dan rapi,

gangguan asimetris dan simetris dalam jaringan, drop tegangan di sepanjang

saluran, dan peralatan proteksi yang tidak berkerja sesuai dengan setingannya.

Untuk mengatasi beberapa hal diatas maka diperlukannya perencanaan yang

matang dalam membuat saluran distribusi melalui survey langsung kelapangan

sebelum saluran distribusi mulai di pasang, inspeksi kondisi saluran distribusi

langsung  di lapangan secara berkala, monitoring kondisi jaringan tiap saat

melalui computer dengan bantuan software khusus, manuverjaringan antar

penyulang untuk mengisolasi jaringan listrik yang mengalami gangguan dan

tindakan lainnya yang di rasa perlu dan mendesak untuk dilakukan.

Dalam kondisi tertentu, pembebanan oleh konsumen yang awalnya rata antar

fasanya, menjadi tiba-tiba tidak rata. Ini disebabkan penggunaan daya listrik oleh

beban antara fasanya berbeda, sehingga akan menimbulkan adanya arus netral

(In) di trafo.Dengan adanya arus netral ini, akan menimbulkan rugi-rugi (looses)

yaitu rugi akibat adanya arus pada penghantar netral traffo dan rugi akibat arus

netral yang mengalir ke tanah. Sehingga dengan begitu, untuk menghilangkan

rugi-rugi pada trafo ini, arus netral ini harus diturunkan menjadi nol atau

mendekati nol.
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Untuk mengurangi arus beban yang tidak rata ini, dapat dilakukan dengan

pemindahan jumlah beban antar fasa, agar didapatkan nilai rata pembebanan

beban antar fasa yang sesuai. Sehingga arus netral ini dapat di kurangi mendekati

nol. Dengan begitu akan membuat trafo memiliki unjuk kerja yang baik dan

menjadikan Trafo tidak mudah cepat rusak.

Dalam melakukan pemerataan beban ini, diperlukan juga langkah-langkah

yang benar sesuai dengan aturan yang telah dibuat, agar ketika melakukan

pekerjaan nantinya bias lebih aman dan mempersingkat waktu pekerjaan.

Sehingga hasil yang ingin dicapai nantinya sesuai dengan yang diharapkan dan

bias terkendali sampai pekerjaan yang dilakukan selesai dilakukan.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Permasalahan dalam laporan ini terbatas pada pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Membahas tujuan dari pemerataan beban

2. Membahas syarat-syarat proses pemerataan beban

3. Membahas langkah-langkah dalam melakukan pemerataan beban

1.3 Maksud danTujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang

dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut:

1.3.1 Maksud dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah :

1. Memberikan pembelajaran tentang proses pemerataan beban pada jaringan

distribusi yang diterapkan di Pelayanan teknik Rayon Ampenan, Mataram



4

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati, kemudian

membandingkan teori  yang didapat di bangku perkuliahan dengan yang

diterapkan di lapangan.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan teori dalam

dunia kelistrikan khususnya dalam jaringan distribusi system tenaga listrik

di area ampenan.

4. Membangun pengalaman dan kecekatan dalam menyesuaikan diri dengan

dunia kerja Profesional yang akan dihadapi nantinya.

1.3.2 Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah :

1. Mengenal lebih jauh tentang Proses pemerataan beban pada jaringan

distribusi tenaga listrik yang diterapkan di area distribusi jaringan

distribusi wilayah kerja Rayon Ampenan.

2. Mengetahui peralatan yang digunakan pada proses pemerataan beban dan

bagaimana mengetahui jaringan yang mengalami gangguan pada system

jaringan distribusi area kerja Rayon Ampenan.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini

adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk menjalin komnunikasi

dengan cara bertanya langsung pada karyawan/Pegawai yang berhubungan

langsung dengan pekerjaan/tanggungjawab dari pegawai yang

bersangkutan.
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2. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi

mengenai permasalahan yang ada di lapangan dengan cara mencari buku-

buku refrensi yang tepat dan mendukung setiap permasalahan yang ada.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi

mengenai obyek dengan cara mengamati secara langsung dan menarik

kesimpulan atas kegiatan yang ada di tempat Praktek Kerja Lapangan

(PKL).

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini disusun menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang berisikan uraian singkat tentang objek kerja

lapangan meliputi latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, maksud dan

tujuan, metode penulisan, sistematika penulisan dan lokasi tempat Praktek Kerja

Lapangan (PKL).

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan bagian-bagian yang berisikan tentang profil dari organisasi

unit pelayanan teknik di Rayon Ampenan pada PT. PLN (PERSERO) AREA
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Mataram yang merupakan bagian dari PT. PLN (PERSERO) Wilaya Nusa Tenggara

Barat yang bergerak di bagian system distribusi tengal istrik.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian-bagian yang berisikan teori-teori dasar sebagai

penunjang pebahasan permasalahan yang diperoleh dari buku-buku dan literature

yang ada di area kerja Rayon Ampenan serta refrensi lainnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang berisikan uraian tentang pemerataan beban pada

jaringan distribusi tenaga listrik, Syarat-syarat pemerataan beban, dan bagaimana

melakukan koordinasi antar peralatan pemerataan beban yang akan di gunakan

nantinya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir  yang berisikan kesimpulan dan saran yang

didapat dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

1.6 Lokasi Praktek

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di pelayana Teknik

Jaringan Distribusi tenaga Listrik di  Rayon Ampenan yang merupakan

bagiandari PT. PLN (PERSERO) Wilayah Nusa Tenggara Barat yang bergerak di

bidang penyaluran distribusi tenaga listrik.
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Pelayanan teknik Rayon Ampenan Area mataram beralamat Jl. Yos

Sudarso, Ampenan – 83114. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari tanggal 10

Oktober 2016 sampai 10 Desember 2016.


