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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Setiap peralatan saluran yang terpasang diharapkan dapat beroperasi 

dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dalam kondisi normal peralatan tersebut 

dikenai tegangan kerja dan arus kerja. Dalam kondisi demikian diharapkan 

peralatan dapat bekerja secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan dan 

cacat.

Dari segi operasi normal, arus beban dapat menimbulkan rugi-rugi saluran 

dan kenaikkan suhu peralatan, sehingga effisiensi saluran maupun umur peralatan 

menurun lebih cepat. Disamping itu peralatan saluran udara tegangan menengah 

20 KV dihadapkan dengan penurunan umur akibat kerja yang dipengaruhi oleh 

adanya polusi yang menyebabkan terjadinya flashover pada isolator-isolatornya. 

Untuk dapat diatasinya kerusakan dan penurunan umur pada peralatan 

saluran yang disebabkan gangguan-gangguan tersebut di atas, dilakukan 

pekerjaan pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan 

listrik di Indonesia dalam keadaan tak bertegangan. Pemeliharaan dengan cara ini 

merupakan masalah, karena menimbulkan kerugian bagi konsumen dan 

perusahaan listrik sendiri. Bagi konsumen kerugian yang ditimbulkan adalah tidak 
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kontinuitasnya pelayanan penyaluran tenaga listrik, sedangkan pada perusahaan 

listrik menimbulkan kerugian tidak terjualnya KWH. 

Sebagai alternatife untuk menekan sedapat mungkin menghindar 

kerugian-kerugian tersebut dilakukan pekerjaan pemeliharaan saluran udara 

tegangan menengah 20 KV dalam keadaan bertegangan (live working / hot line 

maintenance). Keberadaan pekerjaan pemeliharaan saluran udara 20 kv dalam 

keadaan bertegangan dari sisi PLN, sangat menguntungkan karena tidak ada 

jumlah KWH yang hilang atau jumlah KWH yang diselamatkan saat dilakukan 

pekerjaan pemeliharaan dalam keadaan bertegangan tanpa harus memadamkan 

pelanggan lain. Sedang dari sisi pelanggan, banyak diuntungkan karena tidak 

terjadi pemadaman, sehingga produksi tetap berjalan, produktivitas meningkat, 

quota produk dapat terpenuhi, yang kesemua ini akan berdampak positif pada 

perekonomian nasional. 

1.2. Perumusan Masalah. 

 Permasalahan yang timbul dalam rangka Pemeliharaan Saluran Udara 

Distribusi 20 KV di Jawa Timur Dalam Keadaan Bertegangan adalah : 

1. Bagaimana cara menjaga agar tetap terjaminnya keselamatan pekerjaan 

pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 KV di PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Madiun ? 

2. Bagaimana pekerjaan pemeliharaan pada kondisi bertegangan pada saluran 

udara tegangan menengah 20 KV di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 
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Area Pelayanan dan Jaringan Madiun agar tetap dapat meningkat keandalan 

sistem penyaluran tenaga listrik  ? 

1.3. Batasan Masalah.

 Agar penulisan Tugas Akhir ini tidak melebar maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Terjaminnya keselamatan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 

KV di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan 

Madiun.

2. Pekerjaan pemeliharaan pada kondisi bertegangan pada saluran udara 

tegangan menengah  20 KV di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Pelayanan dan Jaringan Madiun agar tetap dapat meningkatkan keandalan 

sistem penyaluran tenaga listrik. 

1.4. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui cara menjaga terjaminnya keselamatan pekerja saluran dalam 

pekerjaan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 KV dalam 

keadaan bertegangan. 

2. Mengetahui keandalan sistem tenaga listrik karena pekerjaan pemeliharaan 

dalam keadaan bertegangan. 
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1.5. Manfaat Penelitian.

1 Untuk dapat menekan dan mengurangi jumlah pemadaman akibat pekerjaan 

pemeliharaan sehingga tetap terjaminnya kontinuitas pelayanan penyaluran 

tenaga listrik kepada konsumen dengan mutu yang baik. 

2 Untuk mengurangi jumlah KWH yang tidak terjual akibat pekerjaan 

pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 KV. 

3 Untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keamanan bagi pekerja 

saluran, dengan menyusun pengetesan secara periodik terhadap peralatan-

peralatan yang dipenuhi, mengadakan pengawasan yang terus menerus, 

membentuk team yang terdidik dan penyusunan organisasi yang jelas. 

1.6. Metodologi Penelitian. 

Adapun langkah - langkah yang ditempuh selama penyusunan tugas akhir 

ini adalah :

1. Studi Observasi. Tinjauan dan pengamatan langsung terhadap pekerjaan 

pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 KV dalam keadaan 

bertegangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan 

Jaringan Madiun. 

2. Wawancara. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak  Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) sesuai dengan materi, dengan tujuan untuk mendapatkan data 

yang mungkin tidak bisa di peroleh dari cara lain. 
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3. Studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku atau 

literatur yang menjadi referensi,  

4. Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini bersama pembimbing yang 

merupakan pengarah, petunjuk, serta saran dari dosen pembimbing atau 

semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian tugas akhir ini. 

1.7. Sistematika Penulisan.

Dalam pembahasan Tugas Akhir ini akan kami bagi terdiri dari V (lima) 

Bab dengan rincian sebagai berikut : 

Bab I    : Pendahuluan. 

Pada bab ini secara ringkas akan ditulis latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang 

digunakan.

Bab II : Landasan Teori. 

Menerangkan atau membahas tentang dasar teori fenomena 

tegangan, arus melalui tubuh manusia dan konsep isolasi. 

BAB III : Prosedur Dalam Melakukan Pekerjaan Bertegangan. 

Berisi tentang sistem organisasi pekerjaan pemeliharaan saluran 

udara tegangan menengah dalam keadaan bertegangan, persyaratan 

kerja, prosedur persiapan awal dilokasi pekerjaan, metode pekerjaan, 
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kondisi jarak, dan koordinasi isolasi peralatan pekerjaan 

pemeliharaan dalam keadaan bertegangan. 

Bab IV   : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Data pengamatan penerapan di lapangan berisi tentang langkah-

langkah operasi yang akan digunakan, Pada metode kerja berjarak, 

jika waktu terjadi sangat singkat, jika waktu yang tersedia relatif 

lama, jika suatu penghentian mengakibatkan terlambatnya 

penyelesaian pekerjaan, hasil dan analisa perhitungan (berupa 

jumlah KWH yang terselamatkan serta jumlah rupiah yang 

diselamatkan dengan pekerjaan dalam keadaan bertegangan tanpa 

pemadaman dan hasil perbandingan pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan dalam keadaan bertegangan tahun 2006 dan 2007).

Bab V   : Penutup. 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.


