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BAB  4 
TIANG  PENYANGGA  JARINGAN  DISTRIBUSI 

 
 
 
A. Pendahuluan 

Tiang listrik pada jaringan distribusi digunakan untuk saluran udara 
(overhead line) sebagai penyangga kawat penghantar agar penyaluran tenaga 
listrik ke konsumen atau pusat pusat beban dapat disalurkan dengan baik. 

Persyaratan suatu tiang penyangga yang digunakan untuk penompang 
jaringan distribusi tenaga listrik adalah : 
a. Mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi 
b. Mempunyai umur yang panjang 
c. Nudah pemasangan dan murah pemeliharaannya 
d. Tidak terlampau berat 
e. Harganya murah 
f. Berpenampilan menarik 
g. Mudah dicabut dan dipasang kembali 

Tiang listrik pada jaringan distribusi digunakan untuk saluran udara 
(overhead line) sebagai penyangga kawat penghantar agar penyaluran tenaga 
listrik ke konsumen atau pusat pusat beban dapat disalurkan dengan baik. 

B. Klasifikasi Tiang  Penyangga Jaringan  Distribusi 
1.  Berdasarkan bahannya 

Jenis tiang jaringan distribusi yang digunakan untuk jaringan 
distribusi tenaga listrik ada beberapa macam, yaitu : 

 
a. Tiang Kayu (Wood Pole) 

Tiang kayu banyak digunakan sebagai penyangga jaringan 
karena konstruksinya yang sederhana dan biaya investasi lebih 
murah bila dibandingkan dengan tiang jenis yang lain.  

Selain itu tiang kayu merupakan penyekat (isolator) yang 
paling baik sebagai penompang saluran udara terhadap gangguan 
hubung singkat. 

Jenis kayu yang digunakan sebagai tiang listrik diambil dari 
jenis tertentu. Untuk Indonesia yang memiliki berjuta-juta hektar 
hutan kayu dari berbagai jenis, yaitu kayu untuk jaringan distribusi 
dari jenis kayu : ulin (Eusidiraxylon Zwageri), kayu jati (Tectona 
Grandis), kayu rasamala (Altanghia Exelsa Novanla).  

Sedangkan di Amerika Serikat jenis tiang kayu yang digunakan  
dari jenis kayu den (douglas fir), kayu cemara (yellow pine), dan 
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kayu aras (western red cendar), kayu Ulin (Eusidiraxylon Zwageri), 
kayu Jati (Tectona Grandis), kayu Rasamala (Altanghia Exelsa 
Novanla), kayu Den (Douglas Fir), kayu Cemara (Yellow Pine), dan 
kayu Aras (Western Red Cender). 

Kebaikan Tiang Kayu ini adalah mempunyai konstruksi yang 
sederhana, biaya investasi lebih murah, merupakan bahan penyekat 
(isolasi) yang baik buat penompang jaringan, dapat dibentuk 
menurut konstruksi, biaya perawatan rendah dan bebas dari 
gangguan petir  

Kelemahan Tiang Kayu ini adalah tergantung pada persediaan 
kayu yang ada, perlu pengawetan terlebih dahulu, umur lebih 
pendek : 10 - 12 tahun bila tak diawetkan dan 20 - 30 tahun bila 
diawetkan, tidak dapat menyangga beban secara aman, dan apalagi 
bila terjadi satu atau dua kawat terputus. 

 

 
Gambar 26. 

Tiang kayu dalam bentuk segiempat 

Sebelum digunakan tiang kayu ini diawetkan dulu agar tahan 
lama. Penggunaan tiang kayu yang tidak diawetkan dianggap tidak 
ekonomis, karena kayu akan cepat lapuk oleh sebangsa/sejenis 
cendawan (jamur) yang menempel pada kayu tersebut. Dimana 
cendawan lebih senang hidup menempel pada kayu apabila dalam 
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keadaan lembab (basah). Dengan diadakan pengawetan umur tiang 
kayu akan berkisar antara 25 sampai 30 tahun lebih, apalagi bila 
digunakan jenis kayu ulin, kayu jati, dan kayu rasamala akan sangat 
memuaskan sesuai pengalaman selama ini. Terutama kayu ulin 
memiliki kekerasan dan kekuatan yang baik tanpa diawetkan. 
Sedangkan jenis kayu lain apabila tidak diawetkan akan mempunyai 
umur hanya 10 sampai 12 tahun.  

Penggunaan tiang kayu ini ternyata menghasilkan penghematan 
biaya investasi yang tidak kecil dibandingkan tiang baja. Apalagi 
Indonesia tersedia banyak sekali persediaan kayu. Walaupun 
demikian biaya pengangkutan untuk mendatangkan kayu ulin dari 
hutan-hutan di Kalimantan cukup tinggi. Begitu pula untuk biaya 
pemeliharaan tiang, khususnya tiang yang tidak mengalami 
pengawetan sebelumnya. 

 

 
Gambar 27. 

Tiang kayu dalam bentuk bulat 
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Tabel 4 : Perbandingan Kekuatan Tiang Kayu 
 

 
Jenis Kayu 

Persentase 
Kelembaban 

Berat 
Jenis 

 

Elastisitas 
Modulus 

Ketegangan 
Serat 

Kekuatan 
tindas 

 (%) (g/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 
Tiang Den 12 0,47 137.000     548     522 
Tiang Cemara 12  0,51 127.000  548     498 
Tiang Aras 12 0,33  79.000   422     353 
Tiang Damar 15,7 0,45  4.000         295 
Tiang Rasamala 14,7  0,80 92.000     575     598 
Tiang Ulin 15,5 1,04 184.000   1.113     734 

 
Tabel 5  : Ukuran Tiang Kayu 

 
Tinggi Tiang Diameter   

Bagian Atas  
Diameter  

Bagian  Bawah 
Kedalaman 

Pondasi 
(m) (m) (m) (m) 

 
9 

15 
20 
20  

20 
25 
30 

1,65 
1,65 
1,65 

   
10 

15 
20 
20    

20 
25 
30 

1,65 
1,65 
1,65 

    
11 

15 
20 
20 

20 
25 
30 

1,80 
1,80 
1,80 

      
12 

20 
20 
20 

20 
25 
30 

2,00 
2,00 
2,00 

 
13 

20 
20 
20 

20 
25 
30  

2,15 
2,15 
2,15 

 
14 

20 
20 
20  

20 
25 
30   

2,30 
2,30 
2,30 

 
15 

 
20 

20 
25 
30 

2,50 
2,50 
2,50 

 
16 

 
20 

20 
25 
30 

2,65 
2,65 
2,65 

 
17 

 
20 

20 
25 
30 

3,00 
3,00 
3,00 

                Kedalaman tiang dihitung seperenam dari tinggi tiang. 
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Gambar 28. 

Konstruksi tiang kayu yang digunakan pada jaringan distribusi 

 
b. Tiang Baja (Steel Pole) 

Tiang baja yang digunakan berupa pipa-pipa baja bulat yang 
disambung dengan diameter yang berbeda dari pangkal hingga 
ujungnya. Pada umumnya ukuran penampang bagian pangkal lebih 
besar dari ukuran penampang bagian atasnya (ujung). 

Melihat konstruksinya yang lebih kokoh, lurus dan bentuknya 
lebih indah dibandingkan dengan tiang kayu, tiang baja ini banyak 
dipakai. Walaupun ongkos pengangutan dan pemeliharaan tiang 
baja ini lebih mahal , tetapi bila dibanding-kan dengan tiang kayu 
maka tiang baja ini lebih banyak dipilih untuk penyangga kawat 
penghantar jaringan distribusi, terutama untuk jaringan distribusi 
tegangan tinggi. Hal ini disebabkan beban penompang pada 
jaringan distribusi tegangan tinggi lebih besar bila dibandingkan 
beban penompang pada jaringan distribusi tegangan rendah.  

Tiang baja bulat sangat banyak digunakan untuk penopang 
jaringan listrik SUTM dan SUTR. Disamping penggunaan jenis 
lainnya seperti: tiang kayu, tiang beton bertulang, tiang beton 
bertulang dan tiang konstruksi baja.  

Tiang baja bulat ukuran 12 m dan 14 m digunakan untuk 
keper1uan-keperluan khusus. Seperti untuk tiang penopang jaringan 
20 kV yang melintasi jaringan 6 kV yang berada di bawah 20 kV 
tersebut. 

Tiang baja bulat ukuran 11 m sering dipakai untuk penopang 
jaringan SUTM. Tiang baja bulat ukuran 9 m digunakan untuk 
penopang jaringan SUTR.  

baja bulat ukuran 8 m digunakan untuk tiang penyangga kawat 
pada penguat tiang jenis (schoer kontra mast).baja bulat ukuran 3 m 
dipakai pada penyambungan tiang 9 m ada untuk jaringan SUTR, 
dimana akan dipasangkan jaringan di atas jaringan SUTR tersebut.. 
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Gambar 29. 

Ukuran Tiang Baja Sambungan 

 

 
Gambar 30. 

Ukuran Tiang Baja Jenis Mannasmann 

 
c. Tiang Beton  

1. Tiang Beton Bertulang 
Tiang jenis ini lebih mahal dari pada tiang kayu tetapi 

lebih murah dari pada tiang baja bulat. Tiang ini banyak 
digunakan untuk mendistribusikan tenaga listrik di daerah 
pedesaan dan daerah terpencil atau di tempat-tempat yang sulit 
dicapai. Karena tiang beton bertulang dapat dibuat di tempat 
tiang tersebut akan didirikan. Tiang beton bertulang juga 
dipilih jika dikehendaki adanya sisi dekoratif. Untuk penbuatan 
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beton bertulang digunakan campuran beton 1 : 1,5 : 3 dengan 
kerikil yang seragam berukuran diameter 15 mm. 

Tiang beton bertulang memiliki umur yang sangat panjang 
dengan perawatan yang sederhana, tetapi tiang ini berukuran 
besar dan cukup berat. Kelemahannya tiang ini  cendrung 
hancur jika ditabrak kendaraan.  

 
2.  Tiang Beton Pratekan 

Jenis tiang ini lebih mahal dari tiang beton bertulang. 
Pemasangannya lebih sulit dibandingkan dengan tiang kayu 
karena sangat berat. Tiang beton bertulang memiliki umur yang 
sangat panjang dengan perawatan yang sangat sederhana. 
Tiang jenis ini tidak perlu di cat untuk pengawetannya, karena 
tidak akan berkarat. Kelemahan jenis tiang ini cendrung hancur 
jika terlanggar oleh kendaraan.  

 

 
 

Gambar 31. 
Penampang Tiang Beton Pratekan 

 
Berikut ini. tabel standar specifikasi tiang beton pratekan 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel 6 
Standar Spesifikasi Tiang Beton Praktekan 

 
Type Rancangan 

Beban 
(daN) 

Momen 
Lentur 
(KnM) 

A 
(a) 

B 
(b) 

C 
(c) 

D 
(d) 

E 
(e) 

F 
(f) 

G 
(g) 

H 
(h) 

Value 
a3 

Berat 
Nominal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9-16-100 100  9 7,5 1,5 160 260 280 40 15 0,204 512 
9-16-200 200 14,2 9 7,5 1,5 160 260 280 40 15 0,024 524 
9-19-350 350 24,85 9 7,5 1,5 190 290 310 45 15 0,261 660 
9-19-500 500 35,5 9 7,5 1,5 190 290 310 45 15 0,261 671 
11-19-200 200  11 9,1 1,9 190 311 337 45 15 0,341 850 
11-19-350 350 30,68 11 9,1 1,9 190 311 337 45 15 0,341 858 
11-19-500 500 43,83 11 9,1 1,9 190 311 337 50 15 0,283 926 
11-22-850 850 74,52 11 9,1 1,9 220 341 337 60 15 0,484 1243 
11-22-1200 1200 105,20 11 9,1 1,9 220 341 337 60 15 0,484 1292 
12-19-200 200 19,2 12 10 2 190 323 350 45 15 0,415 1063 
12-19-350 350 33,6 12 10 2 190 323 350 45 15 0,415 1063 
12-19-500 500 48 12 10 2 190 323 350 50 15 0,415 1063 
13-19-350 350 36,52 13 10,8 2,2 190 334 363 45 15 0,426 1076 
13-19-500 500 52,17 13 10,8 2,2 190 334 363 50 15 0,463 1185 
13-22-850 850 88,68 13 10,8 2,2 220 364 393 60 15 0,604 1553 
13-22-1200 1200 125,2 13 10,8 2,2 220 364 393 60 15 0,604 1616 
14-19-350 350 39,43 14 11,6 2,4 190 346 367 45 15 0,459 1159 
14-19-500 500 56,33 14 11,6 2,4 190 346 367 45 15 0,459 1159 

 
2. Berdasarkan sifatnya 

Menurut sifatnya tiang listrik dapat digolongkan menjadi tiga 
macam, yaitu tiang kaku  (rigid), tiang lentur (flexible), dan tiang 
setengah lentur (semi flexible).  

Tiang kaku direncanakan untuk menahan beban penompang yang 
diperkirakan besar (berat), sedangkan tiang lentur dan setengah lentur 
direncanakan untuk menahan beban penompang tidak terlalu berat atau 
lebih ringan.  

Untuk tiang kayu yang memiliki sifat lentur biasanya tidak 
digunakan untuk saluran feeder utama (jaringan distribusi primer) yang 
memiliki beban penompang lebih besar, tetapi banyak digunakan untuk 
jaringan distribusi tegangan rendah.  

Untuk tiang yang memiiki sifat setengah lentur banyak digunakan 
untuk jaringan distribusi sekunder atau untuk tiang service (pelayanan) 
pada konsumen.  

Tiang yang mempunyai sifat lentur dan setengah lentur ini banyak 
sekali kerugiannya dan diperlukan perencanaan yang lebih teliti sebelum 
digunakan.  

Khususnya dalam merencanakan ketegangan (stress) kawat yang 
menompang di antara jarak tiang (span). Kalau tidak akan terjadi 
kelenturan ke arah tegangan (stress) kawat yang terkencang.  
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Hal ini bisa terjadi pula apabila salah satu atau dua kawat yang 
menompang pada tiang di antara span tersebut putus. Dan kelenturan 
tiang akan mengarah ke span yang kawatnya tidak putus.  

Kesulitan lain apabila mengukur ketegangan kawatnya (sag) bila 
tidak sesuai dengan beban yang menompang pada tiang akan 
mengakibatkan kejadian yang sama. Atau bila pondasi tiang tidak kokoh 
akan mengakibatkan tiang menjadi miring atau amblas ke dalam tanah. 

 
3.  Berdasarkan konstruksinya 

Melihat bentuk konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik saluran 
udara, maka dikenal 2 macam konstruksi, yaitu : 
a.  Tiang horizontal 

Keuntungannya 
a.  Tekanan angin yang terjadi, terfokus pada wilayah cross-arm 

(travers) 
b.  Dapat digunakan untuk saluran ganda tiga fasa 
 

 
Gambar 32. Tiang dalam konstruksi horizontal 

 
Kerugiannya 
a.  Lebih banyak menggunakan cross-arm (travers) 
b.  Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih berat. 
c.  Lebih banyak menggunakan isolator 

 
b.  Tiang vertikal 

Keuntungannya 
a.  Sangat cocok untuk wilayah yang memiliki bangunan tinggi 
b.  Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih sedikit 
c.  Isolator jenis pasak (pin insulator) jarang digunakan 
d.  Tanpa menggunakan cross-arm (travers) 
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Kerugiannya 
a.  Tekanan angin merata di bagian tiang 
b.  Terbatas hanya untuk saluran tunggal tiga fasa 
 

 
 

Gambar 33. 
Tiang dalam konstruksi vertikal 

 
4.  Berdasarkan fungsinya 

a. Tiang Singgung (tangent pole) 
Tiang singgung ini digunakan untuk saluran yang lurus, dan 

diterapkan untuk sudut line tidak kurang dari 5 derajat. Fungsi tiang 
singgung ini untuk menyangga kawat penghantar dan isolator yang 
memiliki beban penompang yang lebih ringan. Sehingga tidak ada 
gaya yang ditimbulkan oleh tarikan kawat pada sudut kurang dari 5 
derajat. Isolator yang dipakai untuk tiang singgung ini biasanya dari 
jenis pasak (pin type insulator) dan isolator jenis pos saluran (line 
post insulator). 

 
 
 
 

Gambar 34. 
Simbol untuk tiang singgung (tangent) 

 
b. Tiang Ujung (deadend pole) 

Pada ujung-ujung jaringan tenaga listrik dipasang tiang-tiang 
penarik yang berfungsi merentangkan kawat penghantar. Jika 
kekuatan tarik pada tiang ujung ini lebih besar maka digunakan dua 
buah atau kadang-kadang tiga buah kawat tarikan (guy wire). Hal 
ini dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan tarik kawat 
penghantar. Jenis isolator yang dipasang pada tiang ujung ini sesuai 
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dengan kekuatan tarik yang lebih besar, dipakai isolator jenis 
gantung (suspension type insulator).  

 

 
Gambar 35. 

Simbol untuk tiang ujung (deadend) 
 
c. Tiang Sudut (angle pole) 

Tiang sudut digunakan untuk saluran yang memiliki sudut 
lebih besar dari 5 derajat. karena sudut yang terjadi biasanya lebih 
besar, maka tiang sudut diperkuat dengan suatu kawat tarikan (gay 
wire) sebagai penahan gaya tarikan dari kawat penghantar yang 
membuat sudut tersebut.  Sudut yang diperke-nankan adalah (a) 
sudut kecil antara 5 derajat sampai 10 derajat, dan (b) sudut besar 
antara 10 derajat sampai 60 derajat. 

Pembagian sudut ini menetukan isolator yang dipasangkan 
pada tiang tersebut. Karena tiap-tiap isolator mempunyai kekuatan 
mekanis sendiri-sendiri. Untuk sudut kecil (5 - 10 derajat), pada 
tiang sudut dipasang isolator jenis pasak (pin type insulator) yang 
dipasang secara ganda. Sebab bila dipasang tunggal tidak 
memungkinkan kekuatannya pada tarikan sudut sampai 10 derajat. 
Sedangkan untuk sudut besar (10 - 60 derajat) karena kekuatan tarik 
dari kawat penghantar lebih besar maka tiang sudut besar ini 
digunakan isolator  jenis gantung (suspension type insulator). 

 
 
 
 

 
 

Gambar 36. 
Simbol untuk tiang sudut (angle pole) 

 
d. Tiang Penegang (tension pole) 

Tiang penegang ini biasanya digunakan untuk memperkuat 
tegangan kawat (stress) pada tiang-tiang sudut yang kawat 
tarikannya (guy wire) menghadap ke jalan raya atau sungai, 
sehingga tidak memung-kinkan meletakkan kawat tarikan di tengah 
jalan raya atau di tengah sungai. Oleh sebab itu untuk tidak 
mengganggu lalu lintas jalan raya, maka digunakan tiang penegang 
tersebut. Karena fungsi tiang penegang ini hanya untuk memperkuat 
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tegangan kawat maka tidak digunakan isolator. Tetapi bila letak 
tiang penegang ini di daerah padat beban maka tiang penegang ini 
dapat dialihkan fungsinya sebagai tiang service (pelayanan) dengan 
menggunakan kabel service yang terbungkus isolasi yang 
digantungkan pada kawat penegang dan isolator jenis pasak (pin 
type insulator). 

 
Gambar 37. 

Simbol untuk tiang penegang (tension pole) 
 

C. Ukuran Tiang Penyangga 
Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai ukuran tiang listrik ini adalah  

1. Tinggi tiang, yang tergantung pada ukuran tegangan sistem. 
2. Kedalaman pondasi tiang, yang tergantung pada kondisi tanah setempat. 
3. Jarak antara tiang (span), yang tergantung pada kepadatan beban untuk 

suatu daerah pelayanan, jenis kawat penghantara dan ketinggian tiang. 
 

Tabel  7 
Ukuran Tiang Dan Jarak Antar Tiang Menurut Peraturan AVE D210 

 
Macam 
Saluran 

Tegangan 
Saluran 

(kV) 
 

Macam Tiang Tinggi 
Tiang 

(m) 

Jarak 
Tiang 

(m) 

Distribusi 
Tegangan  
Rendah 

 
0 s/d 1 

Tiang kayu 
Tiang pipa besi 
Tiang baja 

 
9 s/d 12 

 
40 s/d 80 

Distribusi 
Tegangan  
Tinggi 

 
6 s/d 30  

Tiang kayu, 
Tiang pipa besi, 
Tiang baja, 
Tiang konstruksi besi 

 
10 s/d 20  

 
60 s/d 150 

Transmisi 
Tegangan 
Tinggi 

 
60 s/d 110  

Tiang konstruksi besi, 
Tiang beton ertulang, 
Menara baja 

 
30 s/d 60 

 
200 s/d 300 

Transmisi 
Extra High 
Voltage 

 
220 s/d 380  

 

 
Konstruksi besi 

 
40 s/d 80 

 
250 s/d 350 

 
Ketentuan-ketentuan diatas sudah ditetapkan dalam standarisasi seperti 

PUIL atau AVE-VDE. Hingga saat ini ketentuan-ketentuan dalam bidang 
jaringan distribusi belum ada yang dirobah. Dengan adanya perkembangan 
bidang teknologi dewasa ini, nampaknya perlu ditinjau kembali.  
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D.  Standarisasi Konstruksi Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 
Konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik dengan saluran udara terdiri 

dari beberapa macam bentuk atau formasi. Hal ini banyak disebabkan oleh 
sejumlah faktor yang diantaranya oleh faktor alih teknologi dan kondisi rute 
jaringannya sendiri. Konstruksi jaringan distribusi dengan saluran udara yang 
dipergunakan di wilayah Sumatera Barat tidak jauh beda dengan konstruksi 
jaringan distribusi dengan saluran udara yang dipergunakan di Jawa Timur 
maupun di Jawa Barat.  

Konstruksi jaringan distribusi tersebut merupakan penyempurnaan dari 
standar konstruksi distribusi yang telah ada, yaitu berasal dari Standart 
Sofrelec, New Jack, dan Chas T. Main International, Inc.yang telah menyebar 
ke wilayah- wilayah PLN.  

Pemahaman konstruksi jaringan distribusi ini banyak manfaatnya yang 
dapat dipetik yaitu : 
a. Agar dapat membantu sistem informasi mengenai standar konstruksi 

distribusi ini.  
b. Terdapat keseragaman konstruksi jaringan distribusi sehingga akan 

mempermudah pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan 
pemeliharaan jaringan distribusi di seluruh wilayah PT PLN .  

c. Dengan adanya pengetahuan standar konstruksi jaringan distribusi 
tersebut bagi pelaksana akan membantu meningkatkan penguasaan 
standar konstruksi yang sekaligus akan meningkatkan profesionalisme 
sumber daya manusia di bidang konstruksi.  

d. Meningkatnya mutu jaringan distribusi yang nantinya akan 
meningkatkan mutu keandalan dan keandalan dalam pelayanan.  

e. Mempercepat proses perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan 
jaringan distribusi.  

f. Memudahkan dalam mengedit maupun merubah konstruksi dan 
komponennya sesuai kondisi di lapangan.  

Ada 10 jenis konstruksi jaringan distribusi tegangan rendah, yang 
masing-masing sesuai dengan kondisi/rute jaringan di lapangan. Masing-
masing konstruksi tersebut adalah :  

 
a.  Konstruksi TR-1. 

Konstruksi TR-1 merupakan konstruksi saluran kabel udara 
tegangan rendah (SKUTR) yang menggunakan suspension small angle 
assembly (penggantung untuk tiang sangga/tumpu). 
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Gambar 38.  

Konstruksi Pemasangan SKUTR Tiang Penyangga TR1 
 
b.  Konstruksi TR-2. 

Konstruksi TR-2 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR 
dengan sudut kurang dari 45°, dengan menggunakan large angle 
assembly (penggantung untuk tiang belokan/sudut).  

TR-2 ini termasuk tiang sudut, yang merupakan tiang yang dipasang 
pada saluran listrik, dimana pada tiang tersebut arah penghantar 
membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. 

 
Gambar 39.  

Konstruksi Pemasangan SKUTR Tiang Sudut TR2  
 

c.  Konstruksi TR-3. 
Konstruksi TR-3 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR untuk 

tiang akhir atau tiang awal dengan treck schoor. Pengait kabel 
digunakan fixed dead-end clamp complete plastic strip (peralatan untuk 
penarik pada tiang awal/akhir lengkap dengan plastic strap). 
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Gambar 40.  

Konstruksi Pemasangan SKUTR Tiang Awal/Akhir TR3 
 
d.  Konstruksi TR-4. 

Konstruksi TR-4 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR 
sebagai tiang penyangga pada persimpangan (silang). Kedua saluran 
dikaitkan pada suspension small angle assambly. 

 

 
Gambar 41.  

Konstruksi  Pemasangan SKUTR Tiang Penyangga Pada Persimpangan TR4 
 
e.  Konstruksi TR-5. 

Konstruksi tiang TR-5 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR 
pada tiang penegang. Kabel dikaitkan pada fixed dead-end assambly. 

Tiang penegang/tiang tarik adalah tiang yang dipasang pada saluran 
listrik yang lurus dimana gaya tarik kawat pekerja terhadap tiang dari 
dua arah yang berlawanan.  
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Gambar 42. Konstruksi Pemasangan SKUTR Tiang Penegang TR5 

 
f.  Konstruksi TR-6. 

Konstruksi TR-6 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR pada 
tiang pencabangan, yang menggunakan suspension small angle 
assambly dan fixed dead-end assambly untuk mengaitkan kabel. 

 
Gambar 43. Konstruksi Pemasangan SKUTR Tiang Pencabangan TR6 

 
g.  Konstruksi TR-7. 

Konstruksi TR-7 merupakan konstruksi penyambungan SKUTR 
dengan existing dengan menggunakan fixed dead-end assambly. 

 
Gambar 44. Konstruksi Pemasangan SKUTR dengan Existing TR7 
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h.  Konstruksi TR-8. 
Merupakan konstruksi pemasangan SKUTR pada tiang awal atau 

tiang akhir dengan menggunakan ajustable.   

 
Gambar 45. Konstruksi Pemasangan SKUTR dengan Ajustable TR8 

 
i.  Konstruksi TR-9. 

Konstruksi TR-9 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR pada 
trafo tiang, dengan menggunakan fixed dead-end clamp untuk mengikat 
kabel 

 
Gambar 46. Konstruksi Pemasangan SKUTR Trafo Tiang TR9 

 
j.  Konstruksi TR-10. 

Konstruksi TR-10 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR pada 
trafo tiang untuk tiga jurusan. Pengikat kabel digunakan fixed dead-end 
clamp. 
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Gambar 47. Konstruksi Pemasangan SKUTR pada Trafo Tiang TR10 

 
E.  Standarisasi Konstruksi Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 

 
a.  Konstruksi TM-1. 

Konstruksi TM-1. Konstruksi TM-1 merupakan tiang tumpu yang 
digunakan untuk rute jaringan lurus, dengan satu traves (cross-arm) dan 
menggunakan tiga buah isolator jenis pin insulator dan tidak memakai 
treck skoor (guy wire). Penggunaan kostruksi TM-1 ini hanya dapat 
dilakukan pada sudut 170°-180°. 

Konstruksi TM-1 ini termasuk tiang penyangga yang merupakan 
tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi 
sebagai penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh 
tiang adalah gaya karena beban kawat. 

 
Gambar 48. 

Konstruksi Tiang Penyangga TM-1 SUTM 
 

Konstruksi TM-1D. Pada dasarnya konstruksi TM-1D sama dengan 
TM-1, bedanya TM-1D digunakan untuk saluran ganda (double sircuit), 
dengan dua traves (cross-arm) dan enam buah isolator jenis pin 
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insulator. Satu taves diletakkan pada puncak tiang, sedangkan traves 
yang lain diletakkan dibawahnya. 
 

b.  Konstruksi TM-2. 
Konstruksi TM-2. Konstruksi TM-2 digunakan untuk tiang tikungan 

dengan sudut 150° –170°, menggunakan double traves dan double 
isolator. Karena tiang sudut maka konstruksi TM-2 mempunyai treck 
skoor. 
 

 
 

Gambar 49. 
Konstruksi Tiang  Sudut TM-2 SUTM 

 

Konstruksi TM-2 ini termasuk tiang sudut, yang merupakan tiang 
yang dipasang pada saluran listrik, dimana pada tiang tersebut arah 
penghantar membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. 

Konstruksi TM-2D. Konstruksi TM-2D mempunyai konstruksi 
sama dengan TM-2, bedanya TM-2D digunakan untuk saluran ganda 
(double sirkuit), dan menggunakan double treck schoor yang diletakkan 
dibawah masing-masing traves. 

 
c.  Konstruksi TM-3. 

Konstruksi TM-3 terpasang pada konstruksi tiang lurus, mempunyai 
double traves. Isolator yang digunakan enam buah isolator jenis 
suspention insulator dan tiga buah isolator jenis pin insulator. Konstruksi 
TM-3 ini tidak memakai treck schoor. 
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Gambar 50. 
Konstruksi Tiang Penegang TM-3 SUTM 

 

Konstruksi TM-3D. Konstruksi TM-3D sama dengan konstruksi 
TM-3, bedanya TM-3D digunakan untuk saluran ganda (double sirkuit), 
empat buah traves, 12 isolator jenis suspension insulator, dan 6 isolator 
jenis pin insulator. 

 
d.  Konstruksi TM-4. 

Konstruksi TM-4. Konstruksi TM-4 digunakan pada konstruksi 
tiang TM akhir. Mempunyai double traves, dengan tiga buah isolator 
jenis suspension insulator dan memakai treck schoor. 
 

 
Gambar 51. 

Konstruksi Tiang Akhir TM-4 SUTM 
 

Konstruksi TM-4 ini termasuk tiang awal atau tiang akhir yang 
merupakan tiang yang dipasang pada permulaan atau pada akhir 
penerikan kawat penghantar, dimana gaya tarikan kawat pekerja 
terhadap tiang dari satu arah. 
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Konstruksi TM-4D. Konstruksi TM-4D sama dengan konstruksi 
TM-4, bedanya TM-4D mempunyai double sirkuit dengan double treck 
schoor. 

 
e.  Konstruksi TM-5. 

Konstruksi TM-5. Terpasang pada  konstruksi tiang TM lurus 
dengan belokan antara 120° – 180°, menggunakan double traves dengan 
enam buah isolator jenis suspension dan tiga buah isolator jenis pin 
insulator, dan memakai treck schoor. 

 
Gambar 52. 

Konstruksi Tiang Penegang TM-5 SUTM 
 

Konstruksi TM-5D. Konstruksi TM-5D sama dengan TM-5, 
namun TM-5D digunakan untuk saluran ganda (double sirkuit) dengan 
double treck schoor. 

 
f.  Konstruksi TM-6. 

Konstruksi TM-6 ini terpasang pada konstruksi tiang TM siku (60° - 
90°). Masing-masing double traves disilang 4. Isolator yang digunakan 
jenis suspension insulator sebanyak 6 buah dan satu isolator jenis pin 
insulator. Konstruksi ini memakai treck skoor ganda. 

Konstruksi TM-6 ini termasuk tiang sudut, yang merupakan tiang 
yang dipasang pada saluran listrik, dimana pada tiang tersebut arah 
penghantar membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. 
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Gambar 53. 
Konstruksi Tiang Belokan TM-6 SUTM 

 
g.  Konstruksi TM-7. 

Konstruksi TM-7 digunakan pada konstruksi pencabangan jaringan 
tegangan menengah dengan sudut siku (90°). Masing-masing double 
traves disilang 4. Pada TM induk memakai isolator suspension, pada TM 
percabangan juga memakai isolator suspension dan menggunakan 
isolator jenis pin. Konstruksi ini memakai treck skoor.   

Konstruksi TM-7D terpasang pada konstruksi percabangan Jaringan 
Tegangan Menengah (JTM) sudut siku (90°). Masing-masing satu traves 
disilang 2. TM induk memakai isolator tumpu dan pada TN percabangan 
juga memakai isolator tumpu. Type isolator tumpu. Dan memakai treck 
skoor. 

 
h.  Konstruksi TM-8. 

Konstruksi TM-8 ini terpasang pada konstruksi percabangan JTM 
sudut siku (90°). Masing-masing double traves disilang 4. TM induk 
memakai isolator tumpu dan TM percabangan memakai isolator 
suspension. Type isolator yang digunakan ada dua jenis. Memakai treck 
skoor. TM-8 hampir sama dengan TM-7 hanya bedanya pada isolator 
TM induknya. 

Konstruksi TM-8D sama dengan TM-8 hanya bedanya TM-8D 
mempunyai double sirkuit. 
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i.  Konstruksi TM-9. 
Konstruksi TM-9 terpasang pada konstruksi jaringan TM 

penyangga lurus. Satu traves. Type isolator tumpu. Tidak pakai treck 
skoor. TM-9 biasanya lebih banyak digunakan pada daerah perkotaan 
yang banyak bangunan. 

 

 
 

Gambar 54. 
Konstruksi Tiang Belokan TM-9 SUTM 

 
Konstruksi TM-9 ini termasuk konstruksi tiang penyangga yang 

merupakan tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan 
hanya berfungsi sebagai penyangga kawat penghantar dimana gaya yang 
ditanggung oleh tiang adalah gaya karena beban kawat. 

 
j.  Konstruksi TM-10. 

Konstruksi TM-10 sama dengan konstruksi TM-6. TM-10 terpasang 
pada konstruksi tiang  tikungan siku (sudut 60° - 90°). Masing-masing 
double traves disilang 4. Isolator type suspension. Memakai treck skoor 
ganda. 
 

k.  Konstruksi TM-11. 
Konstruksi TM-11 terpasang pada konstruksi tiang TM akhir, 

Opstijg kabel. TM double traves. Isolator type suspension.  Satu traves 
untuk lightnig arrester. Dan memakai treck skoor.  
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Gambar 55. 

Konstruksi Tiang opstijg kabel TM-11 SUTM 
 
 

Konstruksi TM-11 merupakan tiang akhir yang merupakan tiang 
yang dipasang pada permulaan dan akhir penerikan kawat penghantar, 
dimana gaya tarikan kawat pekerja terhadap tiang dari satu arah. 

 
l.  Konstruksi TM-12. 

Konstruksi TM-12 merupakan tiang penyangga lurus. Terpasang 
pada konstruksi tiang pada hutan lindung. Mempunyai isolator jenis 
tumpu. Tidak memakai traves. 

Konstruksi TM-12 merupakan tiang penyangga, yaitu tiang yang 
dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai 
penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang 
adalah gaya karena beban kawat. 

 
m.  Konstruksi TM-13. 

Konstruksi TM-13. Merupakan konstruksi tiang penyangga lurus. 
Terpasang pada konstruksi tiang hutan lindung. Isolator type tumpu. 
Tidak memakai traves. 

Konstruksi TM-13 merupakan tiang penyangga, yaitu tiang yang 
dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai 
penyangga kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang 
adalah gaya karena beban kawat. 
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n.  Konstruksi TM-14. 
Konstruksi TM-14 merupakan konstruksi tiang tarik vertical (sudut 

150° - 170°). Terpasang pada konstruksi tiang hutan lindung. Type 
isolator suspension. Tidak memakai traves. 
 

o.  Konstruksi TM-15. 
Konstruksi TM-15 merupakan TM yang terpasang pada konstruksi 

tiang tarik akhir dengan menggunakan Arrester. Mempunyai double 
traves. Type isolator tumpu. Memakai treck skoor.  
 

 
Gambar 56. 

Konstruksi Tiang Akhir Dengan Arrester TM-15 SUTM 
 

Konstruksi TM-15 merupakan tiang akhir, yang merupakan tiang 
yang dipasang pada permulaan dan akhir penerikan kawat penghantar, 
dimana gaya tarikan kawat pekerja terhadap tiang dari satu arah. 

 
p.  Konstruksi TM-16. 

Konstruksi TM-16 merupakan konstruksi tiang portal dengan 
double traves. Isolator yang digunakan jenis suspension, dan jenis pin. 
Konstruksi TM-16 digunakan untuk jaringan yang melalui sungai 
dengan treck schoor. 
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Gambar 57.  
Konstruksi Tiang Portal (Single Arm) TM-16 SUTM 

 
q.  Konstruksi TM-16A. 

Konstruksi TM-16.A hampir sama dengan konstruksi TM-16 hanya 
pada TM-16A digunakan untuk double circuit dengan 2 pasang double 
traves.  
 

 
 

Gambar 58. 
Konstruksi Tiang Portal (Double Arm) TM-16A SUTM 
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q.  Konstruksi TM-17. 
Konstuksi TM-17 merupakan konstruksi tiang tarik vertikal dengan 

menggunakan isolator jenis suspension dan isolator jenis pin. Konstruksi 
TM-17 ini digunakan untuk jaringan bersudut 120°-180° dengan treck 
schoor. 

 
r.  Konstruksi TM-18. 

Konstruksi TM-18 ini digunakan untuk sudut 90° yang merupakan 
kontruksi tiang tarik vertikal yang menggunakan double treck schoor. 
Isolator yang dgunakan jenis suspension tanpa travers. 

 
s.  Konstruksi TM-19. 

Konstruksi TM-19 merupakan tiang khusus yang dipasang LBS 
(Load Break Switch)  pada bagian puncaknya. Mempunyai double 
traves. Isolator yang digunakan jenis suspension. 

 

 
 

Gambar 59. 
Konstruksi Tiang LBS TM-19 SUTM 
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