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ABSTRAK 

 
Kualitas energi listrik yang diterima pelanggan dipengaruhi oleh sistem pendistribusiannya, diperlukan sistem 

distribusi tenaga listrik dengan keandalan yang baik. Suatu sistem distribusi tenaga listrik dapat dikatakan andal 

apabila gangguan dan pemadaman yang terjadi dalam periode waktu tertentu di bawah angka indeks keandalan 

yang ditetapkan. Ukuran keandalan suatu sistem dapat dinyatakan dengan menghitung SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) yaitu seberapa sering 

sistem mengalami pemadaman dan berapa lama pemadaman terjadi dalam rentang waktu tertentu yakni satu 

tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keandalan sistem distribusi tenaga listrik di PT. PLN (Persero) 

UPJ Klaten Rayon Boyolali berdasarkan indeks keandalan SAIDI dan SAIFI dengan menggunakan data 

gangguan distribusi yang terjadi selama tahun 2017. Adapun langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 

mengumpulkan gangguan, data pemadaman, dan data pelanggan yang diperoleh di PT. PLN (Persero) UPJ 

Klaten. Hasil yang diperoleh bahwa menurut IEEE std 1366 – 2003, pada tahun 2017 Penyulang MJO-9 yang 

dikategorikan tidak andal karena nilai SAIDI melebihi batas yang ditentukan IEEE yakni 7,779 

jam/pelanggan/tahun. Menurut WCS (World Class Service) dan WCC (World Class Company), Penyulang MJO-

7 dan MJO-9 yang dikategorikan tidak andal karena nilai SAIDI melebihi batas yang ditentukan WCS dan WCC 

yakni 1,859 dan 7,779 jam/pelanggan/tahun. Pada tahun 2016 Penyulang MJO-7 dikategorikan tidak andal 

dengan nilai 1,898 jam/pelanggan/tahun. Sedangkan gangguan tertinggi disebabkan oleh binatang dan ada 

beberapa potensi perbaikan baik secara teknis dan non-teknis.  
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1. PENDAHULUAN 
Di era modern sekarang ini listrik merupakan 

kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan. 

Kebutuhan akan energi listrik selalu meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi. Bagian dari sistem tenaga 

listrik yang paling dekat dengan pelanggan adalah 

sistem distribusi. Untuk itu diperlukan sistem 

distribusi tenaga listrik dengan keandalan yang 

tinggi. Sistem distribusi yang mempunyai 

keandalan tinggi akan mampu memberikan tenaga 

listrik setiap dibutuhkan, sedangkan sistem 

mempunyai keandalan rendah bila tingkat 

ketersediaan tenaganya sering padam. 

 

Keandalan sistem distribusi adalah peluang suatu 

komponen atau sistem distribusi dalam memenuhi 

fungsi yang dibutuhkan dalam periode tertentu. 

Peningkatan kebutuhan tenaga listrik menuntut 

sistem distribusi tenaga listrik yang mempunyai 

tingkat keandalan yang baik. Pada sistem distribusi, 

kualitas keandalan dapat dilihat dari lamanya 

pemadaman dan seberapa sering pemadaman terjadi 

dalam satu satuan waktu, misalkan dalam satu 

tahun dengan tingkat keandalan yang sesuai dengan 

standar, masyarakat pengguna dapat menikmati 

energi listrik secara kontinyu. Untuk menyalurkan 

tenaga listrik dari Gardu Induk ke pusat-pusat 

beban diperlukan sistem distribusi. Sebuah sistem 

distribusi tentunya mempunyai nilai keandalan 

tertentu yang tergantung dari keandalan sistem 

distribusi, yang diperoleh dengan menghitung 

indeks keandalannya. Indeks keandalan merupakan 

ukuran keandalan dari sistem distribusi yang 

dinyatakan dalam besaran probabilitas. 

 

PT. PLN Rayon Boyolali merupakan salah satu dari 

beberapa PLN yang bergerak di bidang pelayanan 

teknis, transaksi dan distribusi listrik. PT. PLN 

Rayon Boyolali berdiri di bawah wewenang PT. 

PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Klaten dan 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengan dan 

DIY. Energi listrik di Rayon Boyolali disuplai dari 

Gardu Induk Mojosongo dan Gardu Induk 

Banyudono, dan terdapat 16 penyulang untuk 

menyuplai seluruh wilayah Boyolali. Pada 

penelitian ini dilakukan analisis perhitungan 

tentang tingkat keandalan distribusi di PT. PLN 

Rayon Boyolali. Setiap penyulang akan dianalisa 

dan dilihat nilai SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index) dan SAIFI (System 

Average Interruption Frequency Index) untuk 

mengetahui tingkat keandalan masing-masing 

penyulangnya. Standar keandalan yang digunakan 

meliputi SPLN 68-2 : 1986, IEEE std 1366-2003 

dan WCS (World Class Service) & WCC (World 

Class Company). 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

 
2.2.1 Prinsip Keandalan 

Menurut Nasution (2005), keandalan  (Reliability) 

menggambarkan suatu peluang fasilitas atau sistem 

memiliki kinerja menurut yang ditetapkan dalam 

kurun waktu dan kondisi operasi tertentu. Heizer 

dan Render (2005) keandalan adalah peluang suatu 

komponen mesin atau produk berfungsi secara 

benar pada waktu dan kondisi tertentu. Bila salah 

satu komponen gagal dilaksanakan karena alasan 

tertentu, maka akan menyebabkan kegagalan pada 

keseluruhan sistem. Menurut Cadick et al. (2012), 

keandalan dinyatakan sebagai frekuensi dan durasi 

gangguan yang diharapkan pada jangka waktu 

tertentu dalam sistem operasi. Reliability digunakan 

untuk memastikan sistem operasi berjalan dengan 

baik secara kontinyu. 

 

2.2.2 Keandalan Sistem Distribusi 

Keandalan dalam sistem distribusi adalah suatu 

ukuran ketersediaan atau tingkat pelayanan tenaga 

listrik dari sistem ke pamakai/pelanggan. Ukuran 

keandalan dapat dinyatakan sebagai seberapa sering 

sistem mengalami pemadaman, seberapa lama 

pemadaman terjadi dan seberapa cepat waktu yang 

dibutuhkan untuk memulihkan kondisi dari 

pemadaman yang terjadi (restoration). 

 

Keandalan sistem jaringan distribusi erat kaitannya 

dengan masalah pemutusan beban (pemadaman) 

akibat adanya gangguan pada sistem. Dalam hal ini, 

keandalan sistem distribusi adalah berbanding 

terbalik dengan tingkat pemutusan beban 

(pemadaman) pada sistem. Semakin tinggi tingkat 

pemutusan beban yang terjadi, maka keandalan 

akan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. 

Sistem yang mempunyai keandalan tinggi akan 

mampu memberikan tenaga listrik setiap saat 

dibutuhkan, sedangkan sistem mempunyai 

keandalan rendah bila tingkat ketersediaan 

tenaganya rendah yaitu sering padam. 

 

2.2.3 Standar Perusahaan Listrik Negara 

(SPLN) 

SPLN adalah standar untuk perusahaan PT. PLN 

(Persero) yang ditetapkan Direksi bersifat wajib. 

Dapat berupa peraturan, pedoman, instruksi, cara 

pengujian dan spesifikasi teknik. Sejak tahun 1976 

sudah lebih dari 262 buah standar berhasil 

dirampungkan diantaranya 59 standar bidang 

pembangkitan, 68 standar bidang transmisi, 99 

standar bidang distribusi, 6 standar bidang SCADA 

dan 30  standar bidang umum. 

 

Ketepatan dalam rancangan pengoperasian dan 

pemeliharaan/perawatan sistem distribusi sangat 

membantu untuk pencapaian indeks keandalan yang 

tinggi. Ketepatan rencananya berpengaruh terhadap 



tinggi dan rendahnya indeks frekuensi gangguan, 

sedangkan pemeliharaan/perawatan terutama akan 

berpengaruh pada indeks lama gangguan. 

 

2.2.4 Indeks Keandalan  

Menurut Wayan Sukerayasa (2007), untuk 

mengevaluasi keandalan jaringan distribusi 

digunakan teknik analisis menggunakan rumus 

matematik, yaitu indeks keandalan dasar digunakan 

laju kegagalan λ (kegagalan), rata-rata waktu keluar 

(outage) r (jam/gagalan) dan rata-rata 

ketidaktersediaan tahunan U (jam/tahun), 

sedangkan indeks berbasis sistem diantaranya 

adalah SAIFI dan SAIDI. 

 

Keandalan dari pelayanan konsumen dapat 

dinyatakan dalam beberapa indeks yang biasanya 

digunakan untuk mengukur keandalan dari suatu 

sistem. Indeks keandalan merupakan suatu 

indikator keandalan yang dinyatakan dalam suatu 

besaran probabilitas. Sejumlah indeks telah 

dikembangkan untuk menyediakan suatu kerangka 

untuk mengevaluasi keandalan jaringan sistem 

distribusi. 

 

2.2.5 Laju Kegagalan 

Laju kegagalan adalah nilai rata-rata dari jumlah 

kegagalan pada selang waktu pengamatan waktu 

tertentu (T), dan dinyatakan dalam satuan 

kegagalan pertahun. Pada suatu pengamatan, nilai 

laju kegagalan sebagai berikut: 

 

λ  = 
𝒇

𝑻
      (2.1) 

Dimana : 

λ = Angka kegagalan (kali/tahun) 

f = Banyaknya kegagalan dalam selang waktu 

pengamatan 

T = Selang waktu pengamatan (1 tahun) 

 

2.2.6 SAIDI (System Average Duration Index) 

SAIDI adalah indeks keandalan yang merupakan 

perkalian dari lamanya suatu sistem padam dalam 

hitungan jam dengan banyaknya pelanggan yang 

mengalami pemadaman dibagi dengan jumlah 

pelanggan keseluruhan. Satuan perhitungan SAIFI 

adalah jam/pelanggan. Dengan indeks ini, 

gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata 

yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-

bagian dari sistem dapat dievaluasi. Secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

SAIDI = 
𝑼𝒊.  𝑵𝒊

𝑵𝒕
    (2.2) 

(Sumber : Ali Basrah Pulugan, 2010)  

Dimana:  

Ui = Durasi gangguan 

Ni = Jumlah konsumen yang terganggu pada 

beban 

Nt = Jumlah konsumen yang dilayani 

 

2.2.7 SAIFI (System Average Interruption 

Index) 

SAIFI adalah salah satu indeks keandalan dimana 

pehitungannya adalah perkalian frekuensi padam 

sebuah penyulang dengan jumlah pelanggan yang 

mengalami gangguan pemadaman dibagi dengan 

jumlah pelanggan secara keseluruhan. Satuan dari 

perhitungan indeks SAIFI adalah 

pemadaman/pelanggan. Perhitungan dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu, baik hari, 

bulan maupun tahun. Secara matematis indeks 

SAIFI dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

SAIFI = 
𝝀𝒊 .  𝑵𝒊

𝑵𝒕
    (2.3) 

(Sumber : Ali Basrah Pulugan, 2010) 

Dimana: 

Ui = Durasi gangguan 

Ni = Jumlah konsumen yang terganggu pada 

beban 

Nt = Jumlah konsumen yang dilayani 

  

2.2.8 Standar Keandalan Sistem 20 Kv 

Untuk mengukur suatu keandalan sistem maka 

diperlukan patokan atau standar yang berguna 

untuk menilai keadaan sistem dalam kondisi baik 

ataupun kurang baik. Maka berdasarkan standart 

PLN menurut majalah FOKUS penerbit PT. PLN 

februari 2011 menetapkan bahwa sistem dalam 

kondisi baik jika telah memenuhi standart seperti di 

bawah: (Muhammad Wahid Muntasyir, 2018:10) 

 SAIFI : 3,2 kali/pelanggan/tahun 

 SAIDI : 21,09 jam/pelanggan/tahun 

Sedangkan menurut IEEE P1366-2003, nilai indeks 

keandalan telah memenuhi standart jika memenuhi: 

 SAIFI : 1,45 kali/pelanggan/tahun 

 SAIDI : 2,3 jam/pelanggan/tahun 

Menurut WCS (World Class Service), nilai indeks 

keandalan telah memenuhi standart jika memenuhi:  

 SAIDI : 1,66 jam/pelanggan/tahun 

Menurut WCC (World Class Company), nilai 

indeks keandalan telah memenuhi standart jika 

memenuhi:  

 SAIFI : 3 kali/pelanggan/tahun 

 

3. METODE PENELITIAN 
Diagram alir penyelesaian penelitian ini 

menggunakanalir seperti yang terlihat di Gambar 

3.1. 



 
Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

 
4.1 Data Jumlah Pelanggan setiap Penyulang di 

Rayon Boyolali Tahun 2016-2017 

Berikut adalah nama Penyulang dan jumlah 

pelanggan yang berada di lingkup wilayah PT. PLN 

Rayon Boyolali. Data Penyulang terdiri dari 16 

Penyulang dan jumlah pelanggan total dari masing-

masing Penyulang adalah 194.912. 

 

 
Tabel 4.1 Data Pelanggan setiap Penyulang PT. PLN 

Rayon Boyolali tahun 2016 

 
Tabel 4.2 Data Pelanggan setiap Penyulang PT. PLN 

Rayon Boyolali tahun 2017 

 

4.2 Frekuensi Gangguan dan Lama Pemadaman 

setiap Penyulang Rayon Boyolali 

Frekuensi Penyulang yang mengalami pemadaman 

selama tahun 2017, meliputi : data tanggal 

pemadaman, waktu nyala kembali dan lama padam. 

Frekuensi pemadaman didapat dari berapa kali 

pemadaman pada masing-masing Penyulang dalam 

periode satu tahun. Lama Penyulang padam 

diperoleh dari selisih waktu nyala kembali dan 

waktu Penyulang padam dalam satuan waktu menit. 

 

4.3 Data Laju Kegagalan / Failure rate (λ) 

Laju kegagalan λ adalah harga rata-rata dari jumlah 

kegagalan per satuan waktu pada suatu selang 

waktu pengamatan (T). Laju kegagalan ini dihitung 

dengan satuan kegagalan per tahun. 

Dari persamaan 2.1 yaitu λ  = 
𝑓

𝑇
 ,maka 

λ = 
8

7,16
 = 1,117 kali per tahun 

 

 
Tabel. 4.5 Data Laju Kegagalan per tahun 2016 

 



 
Tabel. 4.6  Data Laju Kegagalan per tahun 2017 

Jika dilihat pada grafik maka: 

 
Gambar  4.1 Grafik Laju Kegagalan Tahun 2016 

 
Gambar  4.2 Grafik Laju Kegagalan Tahun 2017 

 

4.4 Hasil Perhitungan SAIDI  

Cara menghitung SAIDI yaitu total durasi 

pemadaman dari konsumen dalam satu tahun dibagi 

dengan jumlah total konsumen yang dilayani. 

Dari  persamaan 2.2 SAIDI = 
𝑼𝒊.  𝑵𝒊

𝑵𝒕
, maka 

SAIDI = 
7,16 𝑥 24992

150108
 =  1,192 jam/pelanggan/tahun 

 
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan SAIDI Tahun 2016 dengan 

Excel 

 

 
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan SAIDI Tahun 2017 dengan 

Excel 

 
Gambar 4.3 Grafik Perhitungan SAIDI 2016 

 
Gambar 4.4 Grafik Perhitungan SAIDI 2017 



 

4.5 Hasil Perhitungan SAIFI 

Cara menghitung SAIFI yaitu total frekuensi 

pemadaman dari konsumen dalam satu tahun dibagi 

dengan jumlah total konsumen yang dilayani. 

Dari persamaan 2.2 SAIFI = 
𝝀𝒊 .  𝑵𝒊

𝑵𝒕
 , maka 

SAIFI = 
1,291 𝑥 24995

180485
 = 0,179 kali/pelanggan/tahun 

 
Tabel 4.9 Perhitungan SAIFI Tahun 2016 dengan Excel 

 

 
Tabel 4.10 Perhitungan SAIFI Tahun 2017 dengan Excel 

 

 
Gambar 4.5 Grafik Perhitungan SAIFI Tahun 2016 

 
Gambar 4.6 Grafik Perhitungan SAIFI Tahun 2017 

 

4.6 Analisis Indeks Keandalan SAIDI dan SAIFI 

Rayon Boyolali 

Setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan 

indeks SAIDI dan SAIFI, masing-masing 

penyulang di Rayon Boyolali tahun 2016 dan 2017 

dikategorikan andal menurut standar SPLN 68 – 2 : 

1986 karena nilainya masih dibawah maksimum. 

Sedangkan menurut IEEE std 1366 – 2003, hanya 

penyulang MJO-9 yang dikategorikan kurang andal 

karena nilai SAIDI melebihi batas yang ditentukan 

IEE yaitu 7,779 kali/pelanggan/tahun pada tahun 

2017, untuk SAIFI seluruh penyulang menurut 

standar IEEE dikategorikan andal. Kemudian 

menurut indeks keandalan WCS (World Class 

Service) dan (World Class Company), ada dua 

penyulang yang dikategorikan tidak andal karena 

nilai SAIDI nya melebihi batas yang ditentukan 

WCS dan WCC yaitu penyulang MJO-7 dengan 

nilai 1,859 dan MJO-9 dengan nilai 7,779 

kali/pelanggan/tahun pada tahun 2017 dan satu 

Penyulang yang dikategorikan tidak andal di tahun 

2016 yaitu MJO-7 dengan nilai  1,898 

kali/pelanggan/tahun. Lebih lanjutnya sudah 

dikelompokkan dalam tabel 4.6  dan 4.7 di bawah 

ini. 

 

 
Tabel 4.11 Perbandingan Indeks Keandalan SAIDI dan 

SAIFI  Tahun 2016 menurut standar yang ditentukan 



 
Tabel 4.12 Perbandingan Indeks Keandalan SAIDI dan 

SAIFI  Tahun 2017 menurut standar yang ditentukan 

 

4.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keandalan Penyulang 

Di bawah ini adalah beberapa faktor yang 

mempengaruhi keandalan penyulang di PT. PLN 

Rayon Boyolali pada tahun 2016 dan 2017. 

 
Tabel 4.13 Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan 

tahun 2016 

 

 

Tabel 4.14 Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan 

tahun 2017 

 

Gambar 4.7 Grafik Faktor yang Mempengaruhi 

Keandalan Penyulang Tahun 2016 

 

Gambar 4.8 Grafik Faktor yang Mempengaruhi 

Keandalan Penyulang Tahun 201 

7 

4.8 Potensi Perbaikan Keandalan Untuk 

Penyulang 

Upaya teknis untuk penekanan gangguan pada 

penyulang di PT. PLN Rayon Boyolali sebagai 

berikut: 

1. Dengan melihat laju kegagalan pada penyulang 

MJO-7 dan MJO-1 dengan data 16 kali pemadaman 

dan 11 kali pemadaman pada tahun 2017, maka 

perlu untuk meningkatkan pemeliharaan dan 

perawatan alat dengan memperhatikan umur 

peralatan yang terpasang. Begitu juga pada tahun 

2016 pada penyulang MJO-7 dengan data 10 kali 

pemadaman selama satu tahun. 

2. Untuk mengurangi angka laju kegagalan dari 

semua penyulang maka diperlukan usaha-usaha lain 

antara lain meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang terlibat dalam operasional jaringan 

seluruh sistem distribusi, menambah fasilitas-

fasilitas untuk operasional di lapangan, serta 

menambah alat transpoortasi untuk mempercepat 

waktu operasi kerja pemulihan pelayanan. Sehingga 

dengan berkurangnya laju kegagalan dari 

komponen berarti secara langsung meningkatkan 

keandalan sistemnya. 

3. Mengganti kawat penghantar terbuka (tak 

berisolasi) A3S dengan kawat penghantar berisolasi 

A3CS. Dengan demikian dapat mengurangi resiko 

terhubungnya antar fasa penghantar yang disebakan 



karena menempelnya layang-layang pada 

penyulang. 

4. Menggunakan Ground Steel Wire (GSW) untuk 

mencegah kawat layang-layang langsung menempel 

ke saluran penghantar. Konstruksi pemasangan 

GSW diberikan pada Lampiran 1.  

5. Dengan melihat beberapa faktor pada tabel 

kebanyakan faktor disebabkan oleh faktor eksternal 

seperti petir dan binatang. Perlu ditingkatkan 

pemasangan arrester surja untuk wilayah yang 

terbuka dan memungkinkan terkena sambaran petir. 

Selain itu lebih sering lagi membersihkan semak di 

area jaringan yang memungkinkan bisa untuk 

tempat bersarangnya binatang-binatang penyebab 

kerusakan. 

 

5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan analisis keandalan 

pada PT. PLN Rayon Boyolali diatas dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.Hasil perhitungan Indeks SAIDI dan SAIFI 

Penyulang di PT. PLN (Persero) APJ Klaten Rayon 

Boyolali dari tahun 2016 ke 2017 mengalami 

penurunan. 

2.Berdasarkan perhitungan nilai SAIDI dan SAIFI, 

masing-masing penyulang di Rayon Boyolali 

dikaegorikan masih andal menurut standar SPLN 

68 – 2 : 1986 karena nilainya masih dibawah batas 

maksimum yakni SAIDI 21,09 

jam/pelanggan/tahun dan SAIFI 3,2 

kali/pelanggan/tahun. 

3.Berdasarkan perhitungan SAIDI dan SAIFI, nilai 

SAIDI Penyulang MJO-9 tidak andal menurut 

standar IEEE std 1366 – 2003 yakni mencapai 

7,779 jam/pelanggan/tahun. Dimana untuk standar 

IEEE std 1366 – 2003 sendiri indeks SAIDI nya 

adalah 2,3 jam/pelanggan/tahun. 

4.Menurut WCS (World Class Service) dan WCC 

(World Class Company), nilai SAIDI Penyulang 

MJO-7 dan MJO-9 pada tahun 2017 dikaegorikan 

tidak andal karena melebihi batas maksimum yang 

telah ditetapkan yaitu MJO-7 dengan nilai SAIDI 

1,859 dan MJO-9 dengan nilai SAIDI 7,779 

jam/pelanggan/tahun. Penyulang MJO-7 di 

nyatakan tidak handal karena melebihi batas 

maksimum yang telah ditetapkan yaitu 1,898 

jam/pelanggan/tahun. Dimana untuk standar WCS 

(World Class Service) dan WCC (World Class 

Company) sendiri indeks SAIDI nya adalah 1,666 

jam/pelanggan/tahun.  

5.Menurut data yang didapat di lapangan, faktor-

faktor yang mempengaruhi keandalan sendiri 

kebanyakan disebabkan dari faktor eksternal yaitu: 

cut out rusak, ABSW DS Loss Contact / rusak, 

Lightnigg Arrester rusak, layang-layang, baliho, 

isolator rusak, gangguan pohon, angin kencang, 

kawat JTM (jaringan tegangan menengah) terurai, 

orang terkena setrum, petir, binatang dll. Penyebab 

paling sering dan tinggi adalah karena binatang 

(38%). 

6.Potensi perbaikan keandalan yang diambil adalah 

dengan menekan angka laju kegagalan dengan cara 

meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan pada 

komponen yang dirasa sering mengalami kerusakan 

dan mengganti rutin setiap komponen yang sudah 

aus atau sudah tua. Selanjutnya meningkatkan 

sumber daya manusia yang terlibat dalam 

operasional di jaringan distribusi dan menambah 

fasilitas seperti alat transportasi guna mempercepat 

waktu operasi kerja pemulihan pelayanan. 

7.Langkah selanjutnya memasang arrester surja, 

menambahkan ground steel wire (GSW) untuk JTM 

20KV, membuat warning di area jaringan, rutin 

membersihkan semak sarang binatang. 
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