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BAB II

TINJAUAN PERUSAHAAN

2.1 Pendahuluan

PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram merupakan unit kerja

dibawah struktur organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah NTB dengan bisnis inti yaitu

Pendistribusian tenaga listrik. Ada 6 (enam) sub unit pelaksana yang dibawahi oleh

PLN AREA Mataram antara lain adalah Rayon Pringgabaya, Rayon Selong, Rayon

Praya, Rayon Tanjung, Rayon Cakranegara dan Rayon Ampenan.

Sistem Manajemen Mutu atau ISO 9001 : 2000 yang diimplementasikan oleh

PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram bertujuan untuk mencapai

kepuasan pelanggan dengan melakukan continuous improvement atau perbaikan yang

berkesinambungan di segala bidang.  Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini

mempertimbangkan kebijakan dan sasaran mutu dan telah ditetapkan dan berdasarkan

SNI 19-9001-2001.Selurh Rayon sudah menerapkan Sistem manajemen

Penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT PLN (Persero) Wilayah NTB

AREA Mataram meliputi PLN AREA Mataram untuk Pelayanan Pelanggan dan

Distribusi, Rayon Ampenan untuk Pelayanan Pelanggan dan Rayon Cakranegara

untuk Distribusi.
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Gambar 2.1 Logo PLN

(Sumber : PT.PLN (PERSERO)

2.2. Profil PT. PLN (Persero)  AREA Mataram

PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram memiliki profil perusahaan dengan

data sebagai berikut:

N a m a : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram

Alamat kantor : Jln.Yos Sudarso No.2, Pejeruk , Ampenan , KotaMataram,

NusaTenggara Barat

No. Tlp/Fax. : (0370) 622793

Bisnis inti :   Distribusi dan Pelayanan

Jumlah pegawai : 177pegawai *) ( Data per November 2016)

Wilayah usaha :  Pulau Lombok - Nusa Tenggara Barat
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2.3. Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram

Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram adalah sebagai

berikut :

2.3.1 Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan

terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

2.3.2 Misi

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

b. Melayani kebutuhan   masyarakat   akan   energi   listrik   secara

profesional, berorientasi kepada kepuasan Pelanggan, Anggota

Perusahaan dan Pemegang Saham.

c. Meningkatkan pendapatan dan citra perusahaan.

2.4. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Wilayah NTB AREA Mataram

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di

Indonesia mulai ditinggalkan saat perusahaan asal Belanda yang bergerak di

bidang pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkit listrik untuk

keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II

pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi

Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama dengan Pemimpin KNI Pusat
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berinisiatif menghadap Presidan Soekarno untuk menyerahkan perusahaan

tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945

membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum

dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi

BPU-PLN (Badan Pempinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang

bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dibutuhkan pada tanggal 1

Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengola tenaga listrik milik negara

dan Perusahaan Gas Negara (PGIN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum

Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga listrikan

(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintahan yang memberikan kesempatan

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka

sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi

Perusahaan Pereseroan (persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan

listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

PT PLN (persero) Wilayah NTB berdiri sendiri atau menjadi wilayah

sejak tahun 2002. PLN Wilayah NTB adalah satu unti bisnis dari PT PLN

(persero) yang berkedudukan di Mataram. Pembentukanya berdasarkan
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Keputusan Direksi Nomor : 086.K/010/DIR/2002 tanggal 25 bulan Juni tahun

2002.

Sebelumnya PLN Wilayah NTB berada di bawah PLN Unit Bisnis

Bali, NTB, NTT yang berkedudukan di Denpasar. Dari tahun ke tahun bisnis

yang ditangani semakin berkembang dan besar, sehingga Direksi PLN

memutuskan agar unit bisnis dipecah dan NTB berdiri sendiri sehingga bias

fokus melayani pelanggan dan menjalin hubungan dengan stakeholder lainya.

Hal ini memunculkan berbagai tantangan baru, mulai dari belum

lengkapnya tersedianyasarana dan prasarana baik itu gedung kantor, fasilitas

penunjang kerja dan tentu pegawai yang merupakan motor penggerak

operasional sebagai kantor wilayah. Untuk menunjang operasiaonal dikala itu

PT PLN (persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat meminjam gedung dari

sector Lombok, dengan jumlah pegawai seluruh NTB saat itu tahun 2002

adalah: 618 orang.

Beralamat di Jl. Langko No. 25-27, Mataram, PT PLN (persero)

Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan ujung tombak PLN dalam melayani

pelanggan di wilayah Nusa Teggara Barat. Dengan lingkup kerja di dua pulai

yakni Lombk dan Sumbawa, memiliki 3 Kantor Area pelayanan antara lain

Mataram, Sumbawa, dan Bima. Produk utama PT PLN (persero) Wilayah

NTB adalah Tenaga Listrik yang handal dan berkualitas. Segmen pelanggan

PLN Wilayah NTB adalah pelanggan Listrik Tenaga Menengah (20Mkv)

untuk kelompok bisnis dan industry besat dan Tegangan rendah (380/220V)

dengan pelanggan mencakup kelompok Rumah Tangga, social, Publik, Bisnis,
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Industri, dan Layanan Khusus. Pada tahun 2015 PT PLN (persero) Wilayah

NTB memiliki pelanggan 948.875. Dengan jumlah daftar tunggu mencapai

852.

Peta Aset Jaringan AREA Mataram

Gambar 2.2 Wilayah Kerja PT PLN Area Mataram

(Sumber : PT.PLN (PERSERO) AREA MATARAM)

PT PLN (Persero) Area Mataram merupakan salah satu bagian dari

Unit Pelayanan dan Jaringan dari PT PLN (Persero) Distribusi Nusa Tenggara

Barat.

PT. PLN (PERSERO) AREA Mataram yang terletak di Jalan Yos

Sudarso No.2, Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Mempunyai komitmen dalam menjalankan aktivitas usaha jasa pelayanan

kelistrikan dan berusaha untuk memenuhi harapan kepuasan pelanggan.

Rayon Ampenan
JTM    : 349.80 kms
Gardu  : 587 buah
JTR     : 403 kms
SL P    : 120.578 plg

Rayon Cakranegara
JTM     : 536.56 kms
Gardu  : 614 buah
JTR      : 875 kms
SL P    : 152.642 plg

Rayon Praya
JTM    : 812.51 kms
Gardu : 644 buah
JTR     : 1081 kms
SL P    : 195.954 plg

Rayon Selong
JTM    : 465.09 kms
Gardu  : 455 buah
JTR     : 457 kms
SL P    : 168.026 plg

Rayon Tanjung
JTM    : 548.36 kms
Gardu  : 355 buah
JTR     : 358 kms
SL P    :     56.043 plg

Rayon Pringgabaya
JTM    : 276.80 kms
Gardu  : 240 buah
JTR     : 241 kms
SL P    : 85.001 plg
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Dalam melaksanakan proses bisnisnya PLN Area Mataram mempunyai enam

Rayon yang tersebar di wilayah Mataram antara lain :

1. Rayon Ampenan

2. Rayon Cakranegara

3. Rayon Pringgabaya

4. Rayon Praya

5. Rayon Selong

6. Rayon Tanjung

2.5 Struktur Organisasi Rayon Ampenan

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Rayon Ampenan

(Sumber : Data Perusahaan Rayon Ampenan (November 2016))
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Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan tugas-tugas pokok yang

dilakukan oleh jabatan yang tercantum di struktur organisasi PT. PLN (Persero) Area

Mataram Rayon Ampenan yaitu

1. Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Manajer

1. Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan.

2. Mengkoordinasikan pengelolaan Pelayanan pelanggan, pengelolaan rekening,

Operasi dan pemeliharaaan tenaga listrik, Pengendalian losses, Pembangkit serta

Keuangan dan administrasi.

3. Mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan pelanggan,pengelolaan rekening,oprasi

dan pemeliharaan tenaga listrik,pengendalian losses,pembangkit serta keuangan dan

administrasi.

4. Memonitoring pelaksanaan sosialisasi K3 untuk keselamatan dan keamanan dalam

bekerja.

5. Memonitoring pelaksanaan Action Plan strategi pencapaian target kinerja perusahaan.

6. Memonitoring dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk

mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.

7. Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas updating data pelanggan (PDPJ) untuk

ketertiban administrasi pelanggan.

8. Memonitoring dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran dana imprest untuk

kelancaran operasional perusahaan.

9. Memonitoring dan mengevaluasi atas piutang lancar menjadi piutang ragu-ragu dan

pengusulan penghapusannya ke Area untuk pengendalian manajemen dalam

pengambilan keputusan.
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10. Mengevaluasi penagihan kembali piutang ragu-ragu maupun piutang yang telah

dihapuskan untuk meningkatkan pendapatan.

11. Mengkoordinasikan penandatanganan produk hukum sesuai dengan kewenangannya.

12. Mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan permasalahan hukum yang

terjadi di wilayah kerjanya.

13. Mengkoordinasikan kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

14. Mengkoordinasikan kewenangan lain sesuai dengan Surat Kuasa dari Manajer Area.

15. Mengevaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjaga

agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.

16. Memonitoring dan mengevaluasi Listrik Pra Bayar.

17. Memonitoring dan mengevaluasi penyelesaian klaim, tuntuan ganti rugi/ santunan

atas terjadinya kecelakaan ketenagalistrikan yang dialami masyarakat untuk citra

perusahaan yang baik di masyarakat.

17. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Penertiban Pemakaian

Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan losses.

18. Memonitoring dan mengevaluasi atas penyusunan dan pencapaian Tingkat Mutu

Pelayanan (TMP) untuk menentukan target tingkat pelayanan kepada pelanggan.

19. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.

20. Menyusun Sistem Manajemen Unjuk Kerja setiap semester tahun berjalan.

21. Memantau dan membina pencapaian Sasaran Unjuk Kerja Individu bawahannya.

22. Membina kompetensi dan karir bawahannya, melalui Diklat Profesi dan diklat

penjenjangan.

23. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.
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24. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

25. Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak internal dan eksternal.

26. Menandatangani produk hukum / kontrak (SPK, SPJBTL, dll).

27. Menyetujui pembayaran.

28. Menerbitkan SK pegawai sesuai kewenangan.

29. Menetapkan target kinerja sub unit pelaksana.

2. Tugas Pokok Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi

1. Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Langganan.

2. Mengelola keamanan dan K3 dilingkungan gedung Rayon.

3. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja.

4. Mengelola Fungsi Keuangan di Rayon.

5. Mengatur fungsi kehumasan.

6. Melaksanakan Administrasi Piutang Pelanggan Lancar.

7. Melaksanakan legalisasi rekening TNI / Polri

8. Melaksanakan penagihan rekening PEMDA

9. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.

10. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

3. Tugas Pokok Supervisor Transaksi Energi

1. Memastikan perhitungan susut kWh di Jaringan Distribusi per Penyulang.

2. Melaksanakan program penekanan susut kWh sesuai peta susut dan di Titik

Transaksi.
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3. Melaksanakan program pendataan dan penertiban PJU ilegal secara swakelola,

menggunakan Tenaga Alih Daya maupun bekerja sama dengan instansi terkait.

4. Melaksanakan Pemutusan sementara dan penyambungan kembali karena permintaan

Pelanggan.

5. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.

6. Memonitor pelaksanaan kegiatan P2TL.

7. Memonitor DPM dan memelihara RBM.

8. Mengevaluasi data hasil pembacaan meter dan memproses menjadi rekening.

9. Memonitor pengendalian baca meter dan menindak lanjuti LBKB.

2.6 Organisasi kerja Pelayanan Teknik Rayon Ampenan.

2.6.1 Sekilas Pelayanan Teknik

Pelayanan Teknik merupakan bagian dari program PLN untuk meningkatkan

kualitas pelayanan pelanggan. Pelayanan Teknik memiliki tugas menjaga mutu serta

keandalan pasokan distribusi listrik hingga ke tingkat pelanggan.

PT. PLN (Persero) pertama kali menggulirkan pelayanan teknik pada tahun

2004 kepada pihak kedua (vendor) dengan sistem pemborongan pekerjaan. Pada

tahun 2006 lingkup pekerjaan pelayanan teknik bertambah dari lingkup pelayanan

gangguan ditambah pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi. Pada tahun itu juga

mulai diterapkan perjanjian dengan Service Level Agreement (SLA).

Proses standarisasi pelayanan teknik mulai diatur pelaksanaanya pada tahun

2008 yang meliputi keseragaman lingkup pekerjaan, SLA, kuantitas dan kualitas

peralatan kerja, material, ruangan dan keselamatan ketenagalistrikan (K2). Pada bulan
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Agustus 2009 kesepakatan tentang pelayanan teknik yang telah ditandatangani

dilengkapi dengan kesepakatan proses integrasi pelayanan teknik dengan Call Center

123 dan penetapan pola pelayanan teknik menjadi 3 tingkatan, yaitu :

1. Pola I dengan lingkup pekerjaan :

a. Pelayanan gangguan dan inspeksi jaringan distribusi

2. Pola II dengan lingkup pekerjaan :

a. Pelayanan gangguan dan inspeksi jaringan distribusi

b. Pemeliharaan jaringan distribusi (Preventif, Korektif, Khusus)

3. Pola III dengan lingkup pekerjaan :

a. Pelayanan gangguan dan inspeksi jaringan distribusi

b. Pemeliharaan jaringan distribusi (Preventif, Korektif, Khusus)

c. Verifikasi dan validasi data induk jaringan (DIJ)

2.6.2 Kondisi Saat Ini

Seiring dengan perkembangan kebutuhan, konsep pelayanan teknik semakin

berkembang. Namun perkembangan tersebut belum dikendalikan dengan standard

manajemen Pelayanan Teknik yang di lembagakan. Hal ini berdampak pada proses

Bisnis Pelayanan Teknik yang dijalankan di unit-unit PLN belum seragam,

implementasi TOR atau kontrak kerja yang berbeda antar unit, dan brand image dan

visual manajemen yang belum standard. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibuat

standarisasi atau pelembagaan manajemen Pelayanan Teknik di unit-unit.

2.6.3 Goal yang Diharapkan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelembagaan manajemen pelayanan teknik

adalah :
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1. Menstandarkan implementasi kontrak kerja Pelayanan Teknik

2. Menstandarkan proses bisnis pelayanan teknik

3. Menstandarkan visual manajemen pelayanan teknik

4. Membuat metode standard audit Pelayanan Teknik

2.6.4 Metode yang Digunakan

Point penting untuk membangun Pelayanan Teknik diantaranya lingkup

kontrak kerja, proses bisnis, visual manajemen/brand image, skill dan knowledge

SDM, dan sistem audit. Kelima point tersebut digambarkan dalam diagram

pelembagaan Pelayanan Teknik berikut.

Gambar 2.4 Point Pelembagaan Pelayanan Teknik

(Sumber : http://docplayer.info/452452-3-pola-iii-dengan-lingkup-pekerjaan-

pelayanan-gangguan-dan-inspeksi-jaringan-distribusi.html)

Dengan demikian metode yang digunakan untuk melembagakan Pelayana Teknik

meliputi kelima point tersebut.
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2.7 Lingkup Kontrak Kerja

Lingkup kontrak kerja Pelayanan Teknik yang dilembagakan meliputi lingkup

pekerjaan fix cost dan variabel cost, struktur organisasi dan jobdesk petugas,

mekanisme laporan administrasi, dan logistik

Lingkup pekerjaan Pelayanan Teknik dibedakan berdasarkan pola

pembayarannya yaitu pekerjaan fixed cost dan pekerjaan variable cost dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Pekerjaan fixed cost adalah pekerjaan dengan pola pembayaran yang sudah

ditetapkan dan tidak tergantung volume, maka pembayaran cenderung pada jasanya

saja, tetapi jika pekerjaan tersebut ternyata membutuhkan material, maka hanya

materialnya saja dibayar secara variabel cost.

b. Pekerjaan variable cost adalah pekerjaan dengan pola pembayaran yang

berdasarkan jumlah volume pekerjaan yang sudah dikerjakan, maka pembayaran

untuk jasa maupun material dibayar sekaligus secara Variabel Cost.

2.7.1 Pekerjaan Fixed Cost

Pekerjaan-pekerjaan dengan pola pembayaran Fixed Cost meliputi :

2.7.1.1 Pemeliharaan SUTM dan SUTR yang Bersifat Ringan

a. Pemeliharaan SUTM

1. Pembersihan layang-layang umbul-umbul, pita kaset dan lainnya

2. Perbaikan konduktor rusak/ terurai .

b. Pemeliharaan SUTR

1. Pembersihan layang-layang umbul-umbul, pita kaset dan lainnya

2. Perabasan pohon ringan, yang sudah menyetuh atau akan menyentuh konduktor
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3. Pengencangan konduktor

4. Pengencangan Guywire dan kontramas

5. Pembenahan assesories rusak

2.7.1.2 Penanganan Gangguan Distribusi

Pekerjaan penanganan gangguan dilaksanakan selama 24 jam non stop, yang

meliputi :

a. Gangguan SR / APP

1. Gangguan Saluran Luar Pelayanan (SLP)

2. Gangguan Saluran Masukan Pelayanan

3. Gangguan APP

b. Gangguan JTR

1. Perbaikan loss kontak konektor JTR

2. Perbaikan penghantar JTR putus

3. Perbaikan JTR kendor

4. Perbaikan treckscoer JTR

c. Gangguan JTM

1. Pencarian penyebab gangguan penyulang trip

2. Perbaikan konektor / jumper SUTM rusak

3. Perbaikan SUTM lepas dari isolator

4. Perbaikan penghantar SUTM terurai

5. Pembersihan jaringan dari kerangka layang – layang, rabas ranting pohon dengan

kategori ringan

6. Penggantian isolator, Cut Out, Fuselink Cut Out, dan Lightning Arrester.
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7. Pengoperasian peralatan switching jaringan (LBS, AVS, PGS, PMCB, recloser, dsb).

d. Gangguan Gardu Trafo Distribusi

1. Pelaksanaan bongkar pasang trafo akibat gangguan

2. Penarikan, pemasangan dan pengoperasian trafo mobil

3. Penggantian Cut Out, Fuselink Cut Out, dan Lightning Arrester

4. Perbaikan gangguan saluran keluar dan saluran masuk gardu distribusi

5. Perbaikan gangguan sistem proteksi yang terpasang pada LV Panel (NH Fuse, Fuse

Holder, Saklar Utama, Rel Bus Bar, dsb)

e. Pengamanan / melokalisir gangguan berat, antara lain

1. Gangguan terminasi kabel ujung / tengah sambungan Tiang TM / TR roboh

2. Gangguan lain yang diakibatkan force majeur

f. Melaksanakan entry data gangguan di APKT untuk update status serta

1. Memverifikasi keluhan pelanggan (niaga dan teknik).

g. Melaksanakan koordinasi dengan pengawas PLN dalam menyelesaikan gangguan

sesuai SOP yang ada.

h. Melaporkan ke Direksi Pekerjaan secara periodik penanganan gangguan yang belum

tuntas (misal gangguan APP yang masih disambung langsung, APP belum tersegel

kembali, dll).

2.7.1.3 Inspeksi Jaringan JTM dan JTR

Inspeksi jaringan JTM dan JTR meliputi :

a. Inspeksi kebersihan ROW jaringan distribusi, dilaksanakan setiap awal triwulan.

b. Pembuatan dan updating peta pohon per penyulang (jenis pohon dan periode rabasnya

serta informasi kondisi geografis) setelah inspeksi ROW dilaksanakan.
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c. Inspeksi kesempurnaan konstruksi jaringan (kondisi tiang, kondisi penghantar, dan

kelengkapan pendukung) dilaksanakan setiap awal semester.

d. Pemeriksaan titik sambung pada JTM menggunakan thermovision.

e. Pengukuran arus bocor arrester JTM.

2.7.2 Pekerjaan Variable Cost

Pekerjaan-pekerjaan dengan pola pembayaran Variabel Cost tersebut meliputi

2.7.2.1 Inspeksi & Pemeliharaan Gardu Trafo Distribusi

Pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan Gardu Trafo Distribusi dilakukan

selama satu tahun sekali (100% asset per tahun), dan selama satu semester sekali

(100% asset per semester) untuk pengukuran beban dan tegangan ujung sehingga

kondisi Gardu Trafo Distribusi yang perlu dibersihkan atau diperbaiki dapat segera

diketahui , adapun pemeriksaan yang dilakukan antara lain:

a. Inspeksi Gardu Trafo Distribusi

1. Peralatan Pengaman Primer

a. Pemeriksaan kondisi fisik dan besaran Cut Out serta rating Arrester.

b. Pengukuran arus bocor arrester.

c. Pemeriksaan titik sambung pada Cut Out, Fuse Link Cut Out dan Lightning Arrester

menggunakan Thermovision.

d. Pengukuran titik sambung pada pentanahan netral dan pentanahan Lightning Arrester

menggunakan Thermovision serta pengukuran tahanan pentanahan.

2. Trafo
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a. Pemeriksaan fisik bushing trafo dan pemeriksaan titik sambung TM / TR

menggunakan thermovision.

b. Pemeriksaan dan pembersihan kondisi bodi trafo.

c. Pemeriksaan dan pengencangan baut-baut, Sepatu kabel pada Bushing Primer &

Sekunder.

3. Panel Bagi TR

a. Pemeriksaan ukuran atau rating dari seluruh peralatan dan penghantar pada panel

bagi, diantaranya adalah NH fuse, busbar, kabel keluar dan masuk trafo, serta kabel

line trafo yang disesuaikan dengan beban maksimalnya.

b. Pemeriksaan titik sambung Tegangan Rendah (NH Fuse, Fuse Holder, Saklar Utama,

Rel Bus Bar, saluran masuk/ keluar gardu distribusi, dsb) dengan menggunakan

Thermovision.

c. Pemeriksaan dan pengencangan baut-baut pada terminal dan sambungan sambungan

penghantar.

d. Pemeriksaan fisik pada titik-titik kontak dari Hellbum, fuse dan fuse base.

e. Pemeriksaan fisik tegangan sentuh LV Panel, menggunakan detector tegangan

rendah.

f. Pembersihan PHB TR dari kotoran seperti debu, binatang, sarang binatang, tempelan

iklan dll.

g. Pengecekan perlengkapan PHB seperti Kunci panel, Kartu Gantung Gardu Trafo

Distribusi dll.

b. Pemeliharaan Gardu Trafo Distribusi

1. Peralatan Pengaman
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a. Perbaikan konstruksi Arrester dan Fuse Cut Out.

b. Perbaikan / penyesuaian kapasitas pengaman pada fuse link dan NH Fuse.

c. Perbaikan / penggantian konektor, sepatu kabel, pengganti dudukan NH Fuse.

d. Penambahan saklar utama (untuk yang belum ada).

2. Trafo

a. Perbaikan konstruksi gardu trafo.

b. Penambahan sealer untuk seal-seal yang rusak pada trafo.

c. Perbaikan pentanahan.

d. Pemasangan / penambahan plat cooper pada bushing trafo bagi yang belum ada.

3. PHB TR

a. Perbaikan konstruksi PHB TR .

b. Pemberian identitas/ nomer gardu (dengan sablon).

c. Penandaan warna fasa pada rel panel.

d. Pembersihan dan pelumasan ulang pada titik- titik kontak dari pisau headbum, fuse

dan fuse base.

e. Perbaikan kabel input dan output NYY yang rusak.

f. Penggantian joint sleeve/ line tap konektor pada sambungan antara kabel input dan

output ke JTR.

g. Pemasangan kartu gantung trafo yang ditempatkan di dalam PHB TR, penulisan

tanggal operasi, dan kapasitas (kVA) di body trafo.

2.7.2.2 Rabas-rabas Pohon

Rabas-rabas pohon tersebut meliputi :

a. Rabas-rabas/ pemotongan pohon dekat SUTM sesuai dengan ROW
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b. Rabas-rabas /pemotongan pohon dekat SUTR telanjang

2.7.3 Pengukuran Beban Gardu Trafo Distribusi

Pengukuran beban gardu distribusi pada beban puncak siang dan pada beban

puncak malam meliputi pekerjaan :

a. Pengukuran beban per jurusan, tegangan, faktor daya, harmonisa pada masing-masing

phasa menggunakan SIMONTRA.

b. Pengukuran tegangan pelayanan di ujung jaringan tegangan rendah pada setiap

jurusan

c. Penyeimbangan beban trafo untuk beban trafo dengan ketidak seimbangan > 25% dan

atau trafo yang mengalami OB fasa.

d. Pengentrian data inspeksi dan visual Gardu Distribusi pada Web Simontra.

2.8 Struktur Organisasi Pelayanan Teknik

Struktur organisasi Pelayanan Teknik ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Pelayanan Teknik

(Sumber : http://docplayer.info/452452-3-pola-iii-dengan-lingkup-pekerjaan-

pelayanan-gangguan-dan-inspeksi-jaringan-distribusi.html)
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2.8.1 Tugas dan Tanggung Jawab

2.8.1.1 Supervisor Pelayanan Teknik RAYON

Jabatan : Supervisor Pelayanan Teknik RAYON

Bertanggung jawab ke : MRAYON, Asman Jaringan, dan Spv.OPHAR

AREA

Membawahi :Staff Pelayanan Teknik RAYON,Koordinator

Yantek, Petugas Teknik, Oprator dan       Administrasi, Petugas Teknik Survey dan

Petugas di lingkup pekerjaan Variable Cost.

a. Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan teknik

b. Membuat jadwal pekerjaan inspeksi, pemeliharaan gardu, pengukuran beban gardu,

dan kegiatan pemeliharaan jaringan lainnya.

c. Melaporkan kemajuan pekerjaan ke MRAYON dan Bidang Jaringan AREA.

2.8.1.2 ANEV (Analisa dan Evaluasi) Pelayanan Teknik RAYON

Jabatan : ANEV Pelayan Teknik RAYON

Bertanggung jawab ke : MRAYON,Asman Jaringan,dan Spv.OPHAR AREA

Membawahi :Koordinator Yantek,Petugas Teknik,Oprator dan

administrasi,Peugas Survey dan petugas di lingkup pekerjaan Variable Cost

a. Mengatur & mengawasi kelancaran pekerjaan pelayanan teknik.

b. Mengatur proses pergantian shift kerja (Serah terima alat kerja & Kendaraan).

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pekerjaan pelayanan

teknik.
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d. Mengkoordinir Operator & Administrasi Teknik dalam pendataan, perekapan,

laporan secara harian, mingguan maupun bulanan.

e. Mengatur dan mengawasi waktu pelaksanaan penanganan gangguan dan tindak lanjut

gangguan kembali.

f. Memastikan semua pekerjaan dijalankan sesuai Intruksi Kerja dan SOP yang berlaku.

g. Memonitor perkembangan SLA.

h. Memonitor penggunaan material gangguan.

2.8.1.3 Koordinator Yantek

Jabatan : Koordinator Yantek

Bertanggung jawab ke : Spv Pelayan Teknik RAYON,MRAYON, dan Manajemen Vendor

Membawah :Petugas Teknik,Oprator dan  administrasi,Peugas Survey dan petugas di lingkup

pekerjaan Variable Cost

a. Mengatur & mengawasi kelancaran pekerjaan pelayanan teknik.

b. Mengatur proses pergantian shift kerja (Serah terima alat kerja & Kendaraan).

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pekerjaan pelayanan

teknik.

d. Mengkoordinir Operator & Administrasi Teknik dalam pendataan, perekapan,

laporan secara harian, mingguan maupun bulanan.

e. Mengatur dan mengawasi waktu pelaksanaan penanganan gangguan dan tindak lanjut

gangguan kembali.

f. Memastikan semua pekerjaan dijalankan sesuai Intruksi Kerja dan SOP yang berlaku.

g. Memonitor perkembangan SLA.

h. Memonitor penggunaan material gangguan.
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2.8.1.4 Petugas Teknik Yantek (Teknisi dan Helper)

Jabatan : Petugas Teknik

Bertanggung jawab ke : Spv Pelayanan Teknik RAYON,Koordinator Yantek dan Manajemen Vendor

Membawahi :Koordinator Yantek,Petugas Teknik,Oprator da

administrasi,Peugas Survey dan petugas di lingkup pekerjaan Variable Cost

a. Melakukan penanganan gangguan distribusi yang meliputi JTM, JTR, Gardu trafo

dan perlengkapannya, SR dan APP (detailnya dapat dilihat pada ruang lingkup

pekerjaan) termasuk tindak lanjut pekerjaan yang kembali.

b. Melakukan pengamanan/ lokalisir gangguan berat yang disebabkan karena force

majeur atau sebab lainnya.

c. Melaksanakan koordinasi dengan pengawas PLN dalam menyelesaikan gangguan

sesuai Intruksi Kerja yang berlaku termasuk penanganan gangguan yang belum

tuntas.

d. Menjaga kebersihan lingkungan.

e. Melaporkan penggunaan material gangguan.

f. Melaksanakan program Integritas layanan Publik (ILP).

2.8.1.5 Petugas Surveyor

Jabatan : Surveyor

Bertanggung jawab ke : Koordinator Yantek

Membawahi : -

a. Melakukan inspeksi kesempurnaan kontruksi jaringan (kondisi tiang, penghantar dan

kelengkapan pendukungnya).

b. Melakukan inspeksi kebersihan ROW jaringan distribusi.
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c. Memetakan pohon yang telah dilakukan inspeksi ROW per penyulang (Jenis pohon

& periode potong/rabas ).

d. Mendokumentasikan hasil temuan dilapangan dan melakukan koordinasi dengan

pengawasan pekerjaan dari hasil temuannya tersebut.

e. Pemeriksaan titik sambung pada JTM menggunakan Thermovision.

f. Pengukuran arus bocor Arrester JTM.

2.8.1.6 Operator & Administrasi Teknik

Jabatan : Operator & Administrasi Teknik

Bertanggungjawab ke : Koordinator Yantek

Membawahi : -

a. Melaksanakan entry data gangguan di aplikasi SiPGT+ untuk update status serta

memverifikasi keluhan pelanggan (niaga & teknik).

b. Melaksanakan entry data gangguan melalui aplikasi SIMAS untuk kemudian diolah

menjadi data SAIDI SAIFI dengan dikoordinasikan Supervisor Yantek.

c. Memantau SLA penanganan gangguan.

d. Membuat laporan kerja terkait kegiatan Pelayanan teknik di tingkat unit baik harian,

mingguan maupun bulanan.

e. Melakukan proses administrasi teknik untuk mendukung kelancaran kegiatan

pelayanan teknik.

f. Melakukan rekapitulasi penggunaan material gangguan.
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2.8.2 Pembagian Shift Kerja

Sistem kerja yang diterapkan untuk pelayanan teknik korektif adalah sistem

shift dimana dalam satu periode kerja terdiri dari Shift Pagi (P), Shift Siang (S), Shift

Malam (M) dan Off Shift. Setiap shift dengan jumlah waktu kerja 8 jam terdiri dari 2

regu kerja dengan masing-masing regu terdiri dari 3 petugas (2 teknisi, 1 helper).

Berikut rincian pembagian shift kerja untuk kantor RAYON dan Kantor Jaga

dengan Jumlah personil RAYON 21 orang dan kantor jaga 8 orang :

a. Kantor RAYON

Shift Pagi (P) : 6 Personil

Shift Siang (S) : 6 Personil

Shift Malam (M) : 4 Personil

Off Shift (Off) : 5 Personil

b. Kantor Jaga

Shift Pagi (P) : 2 Personil

Shift Siang (S) : 2 Personil

Shift Malam (M) : 2 Personil

Off Shift (Off) : 2 Personil

2.8.3 Mekanisme Laporan Administrasi

Setiap bulan hasil dari pelaksanaan pekerjaan penanganan gangguan harus

dilaporkan dan diketahui oleh pengawas pekerjaan. Laporan hasil pekerjaan dibuat

oleh pelaksana dengan format yang sudah ditentukan oleh direksi pekerjaan dan

diberikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (dalam bentuk CD) sesuai format.
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Laporan pekerjaan diserahkan paling lambat tanggal 15 setiap bulanmnya.

Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang melampaui batas waktu

yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu)

dari kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan . Denda tersebut

akan langsung dikenakan pada saat pembayaran.

2.8.4 Bagian Tempat PKL

Praktek Kerja Lapangan kami ini hanya terfokus pada satu bagian saja, yaitu

bagian Teknik. Penempatan kami dikhususkan pada bagian pemeliharaan jaringan

yang khusus dalam pekerjaan pemerataan beban.

Untuk personil dalam pekerjaan pemerataan beban ini terdiri dari 3 personil,

terdiri dari 1 koordinator dan 2 pendamping. Perlengkapan kerja yang digunakan ada

beberapa macam terdiri dari 1 mobil Pickup, tang ampere, Sarung tangan, Tang,

Kunci Inggris, Tangga bertingkat, Obeng, dan Fuse Holder.

Jam kerja dalam pemerataan beban ini, dilakukan dalam tiga waktu yang

berbeda, pertama pada saat waktu beban puncak dilakukan pekerjaan pengukuran

arus dan pencatatan antar fasa (R, S, T) pada masing-masing Trafo di Gardu distribusi

yang dilayani oleh Rayon Ampenan guna memetakan Trafo distribusi mana yang

mengalami ketimpangan nila arus tiap fasanya. Waktu pekerjaan saat beban puncak

ini, dimulai dari pukul 18.00 WITA sampai puku 21.00 WITA.

Waktu kedua, yaitu pemindahan fasa beban yang mengalami ketimpangan

sehingga dihasilkan beban yang rata tiap fasa gardu distribusinya. Pekerjaan ini

dimulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA, kemudian istirahat sholat
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makan dari jam 12.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA. Kemudian dilanjutkan lagi

pekerjaan dari pukul 14.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA.

Waktu ketiga, pekerjaan yang dilakukan adalah pengukuran dan pencatatan

kembali arus beban tiap fasa pada Trafo distribusi yang telah dilakukan proses

perataan beban pada siang hari sebelumnya. Jika didapatkan nilai arus beban Trafo

yang sudah rata, maka pekerjaan pemerataan beban  tersebut telah selesai dilakukan,

namun jika belum mendapatkan arus beban yang rata, maka pekerjaan lanjutan akan

dilakukan esok harinya lagi.

Setelah semua pekerjaan selelsai dilakukan, maka pelaporan hasil pekerjaan

langsung dilimpahkan ke pihak pengawas PLN Rayon Ampenan yang membidangi

bidang jaringan, baik itu berupa data-data arus beban yang telah dilakukan

pengukuran sebelum dan setelah pemerataan beban yang dilakukan dan foto

dokumentasi mengenai tempat dan hal-hal yang sangat penting untuk dilaporkan ke

pihak Rayon Ampenan.


