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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis mencari acuan dari riset-riset sebelumnya, seperti 

yang tercantum dibawah ini:  

 

Affandi, Irfan. (2009), meneliti tentang “Analisa Setting Relai Arus Lebih 

dan Relai Gangguan Tanah pada Penyulang Sadewa di GI Cawang”. 

Penyulang tegangan menengah adalah sarana untuk penyaluran transmisi dan 

distribusi tenaga listrik dari gardu induk ke konsumennya. Tetapi pada 

kenyataannya sering terjadi gangguan pada penyulang tersebut, diantaranya 

adalah gangguan hubung singkat dan beban lebih. Oleh karena itu untuk 

meminimalisir gangguan tersebut diperlukan sistem proteksi yang memenuhi 

persyaratan sensitifitas, keandalan, selektifitas dan kecepatan, yang 

semuanya bergantung pada keakuratan daripada setting peralatan proteksi 

tersebut. Peralatan proteksi yang biasa digunakan untuk penyulang tegangan 

menengah adalah rele hubung tanah (GFR) dan rele arus lebih (OCR), yaitu 

rele yang berfungsi mengintruksikan PMT untuk membuka, sehingga 

SUTM/SKTM yang terganggu dipisahkan dari jaringan. Pada penelitiannya 

akan dibahas tentang perbandingan antara setting relai proteksi hasil 

perhitungan dengan setting proteksi yang terpasang pada penyulang 

SADEWA di GI Cawang. 

 

Sutarti. (2010), meneliti tentang “Analisa Perhitungan Setting Arus dan 

Waktu pada Relai Arus Lebih (OCR) Sebagai Proteksi Trafo Daya di Gardu 

Induk Cawang Lama Jakarta”. Gangguan hubung atau sering disebut short 

circuit yang diantaranya gangguan gubung singkat fasa ke tanah dan fasa ke 

fasa merupakan salah satu permasalahan yang mungkin timbul dalam 

pengoperasian transformator daya dalam sebuah Gardu Induk. Gangguan itu 

disebabkan oleh adanya hubung singkat yang menimbulkan banyak kerugian, 

mulai dari kerugian pada sistem transmisi kelistrikan maupun kerugian di 
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pihak konsumen energi listrik. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara 

memasang peralatan pengaman pada transformator. Relai arus lebih (OCR) 

merupakan relai proteksi yang bekerja dengan Pemutus Tenaga (PMT). 

Gangguan hubung singkat fasa ke tanah dan fasa-fasa yang sering 

menimbulkan arus gangguan hubung singkat yang besarnya melebihi seting 

arus pada relai arus lebih, oleh karena itu relai arus lebih memicu Pemutus 

Tenaga bekerja sesuai dengan setting waktu yang diterapkan, sehingga resiko 

kerusakan pada sistem kelistrikan dapat dihindarkan. 

 

Ramadhan, Fahmi Dinar. (2015), meneliti tentang “Koordinasi Rele Jarak 

Rele Arus Lebih dan Rele Gangguan Tanah pada Saluran Udara Tegangan 

Tinggi di GI 150 kV Srondol”. Saluran transmisi tenaga listrik sangat berperan 

penting dalam penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke konsumen, oleh 

karena itu diperlukan peralatan proteksi yang efektif dan handal untuk 

menjaga keberlangsungan penyediaan daya listrik. Rele yang dipakai pada 

saluran transmisi adalah rele jarak (Distance Relay), rele arus lebih (Over 

Current Relay/OCR) dan rele gangguan tanah (Ground Fault 

Relay/GFR). Rele jarak berfungsi sebagai rele utama (main protection) 

sedangkan rele arus lebih dan rele gangguan tanah berfungsi sebagai rele 

cadangan (backup protection). pada prinsipnya rele jarak mengukur nilai arus 

dan tegangan pada suatu titik tertentu dan kemudian membandingkan dengan 

suatu nilai setting tertentu untuk menentukan rele bekerja atau tidak, 

sedangkan pada OCR dan GFR bekerjanya ditentukan berdasarkan arus 

hubung singkat yang dilihat rele. agar tidak terjadi kerja rele yang tumpang 

tindih (overlapping) diperlukan koordinasi dan setting rele yang tepat agar 

masing – masing rele dapat bekerja handal, cepat, selektif, dan sensitif dalam 

mengatasi gangguan yang terjadi. 
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2.2 Landasan Teori 

 Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik 

Gangguan yang terjadi dalam sistem tenaga listrik sangat banyak jenis 

dan besarannya. Gangguan sistem tenaga listrik yaitu keadaan tidak normal, 

dimana keadaan tidak normal ini dapat mengakibatkan terganggunya 

aktivitas pelayanan tenaga listrik. 

2.2.1.1 Faktor penyebab gangguan 

1. Gangguan yang berasal dari dalam sistem 

Penyebab gangguan yang berasal dari dalam sistem antara lain : 

a. Beban lebih 

b. Tegangan dan arus tidak normal 

c. Pemasangan yang kurang baik 

d. Kesalahan mekanis karena proses penuaan 

e. Kerusakan material seperti kawat putus, isolator pecah, atau kabel 

cacat isolasinya. 

2. Gangguan yang berasal dari luar sistem 

Penyebab gangguan yang berasal dari luar sistem antara lain: 

a. Pengaruh lingkungan seperti binatang, pohon dan benda-benda asing 

serta akibat kecerobohan manusia 

b. Pengaruh cuaca seperti panas, hujan, angin, dan surja petir. Pada 

gangguan surja petir dapat menyebabkan gangguan hubung singkat 

dan gangguan tegangan lebih yang diakibatkan tembus isolasi 

peralatan ( breakdown ) 

c. Gangguan-gangguan mekanis akibat pekerjaan galian saluran lain, 

pada sistem kelistrikan bawah tanah gangguan ini terjadi. 
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2.2.1.2 Ditinjau dari lamanya waktu gangguan 

1. Gangguan yang bersifat sementara (temporer) 

Gangguan temporer bisa hilang dengan sendirinya atau dengan 

memutuskan sesaat bagian yang  terganggu dari sumber tegangannya. 

Gangguan temporer jika tidak dapat hilang dengan segera, baik hilang 

dengan sendirinya maupun karena bekerjanya alat pengaman dapat 

berubah menjadi gangguan permanen. Untuk gangguan yang bersifat 

temporer setelah arus gangguannya terputus misalnya karena 

terbukanya Circuit Breaker (CB) oleh rele proteksinya, peralatan atau 

saluran yang terganggu tersebut akan dapat dioperasikan kembali. 

2. Gangguan yang bersifat permanen 

Untuk gangguan ini cara menghilangkannya diperlukan tindakan 

perbaikan dan/atau  menyingkirkan penyebab gangguan tersebut. Pada 

gangguan ini akan terjadi kerusakan yang bersifat permanen sehingga 

bila bagian yang rusak sudah diperbaiki atau diganti, sistem baru bisa 

dioperasikan kembali. 

 

2.2.1.3 Sebab timbulnya gangguan 

1. Gangguan hubung singkat 

Gangguan hubung singkat menurut IEC 60909 adalah hubungan 

konduksi sengaja maupun tidak sengaja melalui hambatan atau 

impedansi yang cukup rendah antara dua atau lebih titik yang dalam 

keadaan normalnya mempunyai beda potensial. Gangguan hubung 

singkat dapat terjadi satu fasa ke tanah, antar fasa (dua fasa), dua fasa 

ke tanah, tiga fasa dan tiga fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat 

atau sering disebut short circuit dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok yaitu gangguan hubung singkat simetris dan 

gangguan hubung singkat asimetris (tak simetris). Gangguan hubung 

singkat tiga fasa dan tiga fasa ke tanah merupakan gangguan simetris, 

sedangkan gangguan yang lainnya merupakan gangguan hubung 

singkat asimetris (tak simetris). Gangguan hubung singkat akan 
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mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu dan 

juga dapat mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu. Hampir 

semua gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik adalah 

gangguan asimetris. Gangguan asimetris yang sering terjadi yaitu 

gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, gangguan hubung singkat 

antar dua fasa. 

Gangguan asimetris akan menyebabkan aliran arus tak seimbang 

yang terjadi dalam sistem sehingga untuk menentukan arus maupun 

tegangan di semua bagian sistem setelah terjadi gangguan digunakan 

analisa gangguan dengan metode komponen simetris. Gangguan ini 

akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak 

terganggu dan juga mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu. 

Gangguan dapat diminimalisir dengan cara pemeliharaannya secara 

teratur. 

Akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya gangguan 

hubung singkat tersebut antara lain: 

a. Rusaknya peralatan listrik yang berada dekat dengan gangguan yang 

disebabkan arus yang besar 

b. Arus tak seimbang dan tegangan rendah  

c. Berkurangnya stabilitas daya sistem tersebut 

d. Terjadinya pemadaman listrik. 

 

2. Gangguan beban lebih (Overload) 

Gangguan beban lebih atau sering disebut overload mungkin 

tidak tepat disebut sebagai gangguan. Namun karena beban lebih bila 

dibiarkan terus menerus berlangsung dapat merusak peralatan listrik 

yang dialiri arus tersebut, oleh sebab itu keadaan abnormal ini  harus 

diamankan. Maka overload harus ikut ditinjau. 

Overload dapat terjadi pada transformator atau pada saluran 

karena adanya perubahan aliran beban di jaringan setelah adanya 

gangguan atau karena beban yang dipasoknya terus meningkat. 

Overload dapat mengakibatkan pemanasan yang berlebihan dan panas 
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yang berlebihan itu dapat memperpendek umur atau mempercepat 

proses penuaan peralatan listrik. 

 

3. Gangguan tegangan lebih 

Gangguan tegangan lebih diakibatkan oleh adanya kelainan pada 

sistem. Tegangan lebih dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Tegangan lebih transient 

Tegangan lebih transient dapat dibedakan menjadi Surja Petir 

(Lightning surge) dan Surja Hubung (Switching surge). 

b. Tegangan lebih dengan power frequency 

Timbulnya tegangan lebih dengan power frequency, dapat terjadi 

karena penurunan beban atau kehilangan beban di jaringan akibat 

switching, karena maneuver atau karena gangguan. Selain itu dapat 

menyebabkan gangguan pada AVR (Automatic Voltage Regulator) 

pada generator atau pada on load tap changer dari trafo dan Over 

speed pada generator karena kehilangan beban. 

 

4. Gangguan Ketidakstabilan (Instability) 

Gangguan ketidakstabilan pada pembangkit listrik dapat 

menimbulkan power swing (ayunan daya) dan yang lebih besar lagi 

dapat menyebabkan unit-unit pembangkit lepas sinkron (out of 

synchronism). Power swing dapat menyebabkan rele proteksi gagal 

kerja yang selanjutnya menyebabkan gangguan menjadi lebih luas. 

Sedangkan lepas sinkron (out of synchronism) dapat mengakibatkan 

tripnya unit pembangkit tersebut atau terpisahnya sistem, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan gangguan yang lebih luas bahkan 

runtuh (collapse). 

 

5. Gangguan Kurangnya Daya 

Gangguan kurang daya pada pembangkit listrik dapat terjadi 

karena tripnya unit pembangkit (akibat gangguan di generator atau di 

prime movernya) atau gangguan hubung singkat di jaringan yang 

menyebabkan kerja dari rele proteksi dan circuit breakernya (CB) yang 
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berakibat terlepasnya suatu pusat pembangkit dari sistem. Jika tingkat 

pembebanan pada unit pembangkit yang hilang atau terlepas 

melampaui spinning reverse system, maka dearah unit pembangkit 

lainnya yang masih ada akan mengalami overload sehingga frequency 

akan semakin turun berkelanjutan, yang bila tidak segera diamankan 

akan mengakibatkan tripnya unit pembangkit lain (cascading) yang 

selanjutnya dapat berakibat runtuhnya (collapse) sistem (pemadaman 

total). 

 

2.2.1.4 Upaya untuk mengatasi gangguan 

1. Mengurangi terjadinya gangguan 

Gangguan tidak bisa dicegah sama sekali, tapi dapat dikurangi 

kemungkinan terjadinya sebagai berikut : 

a. Peralatan yang dapat diandalkan adalah peralatan yang minimum 

memenuhi persyaratan standart yang dibuktikan dengan type test, 

dan yang telah terbukti keandalannya dari pengalaman. Penggunaan 

peralatan di bawah kualitas standartnya akan menjadi sumber 

gangguan. 

b. Penentuan design yang baik dan spesifikasi yang tepat sehingga 

semua peralatan tahan terhadap kondisi kerja normal maupun dalam 

keadaan terjadi gangguan, baik secara elektris, thermis maupun 

mekanis. 

c. Pemasangan design, spesifikasi yang benar sesuai dengan  petunjuk 

dari pabrik. 

d. Penggunaan kawat/kabel tanah pada SUTET/SUTT berada dikaki 

tiang yang rendah untuk tahanan pentanahannya. Untuk 

pemeriksaan dan pemeliharaan, maka konduktor pentanahannya 

harus dapat dilepas dari kaki tiangnya. 

e. Penebangan atau pemangkasan pohon-pohon yang berdekatan 

dengan kawat fasa SUTM dan SUTT harus dilakukan secara berkala. 

Dalam masalah ini sangat perlu diperhatikan tidak hanya jaraknya 
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dalam keadaan tidak ada angin, melainkan juga dalam keadaan 

ranting pohon tersebut ketika ditiup angin. 

f. Penggunaan kabel atau kawat pada saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) berisolasi harus dipilih dan digunakan secara 

selektif. 

g. Pengecekan dan pemeliharaan yang baik. 

h. Menghilangkan atau mengurangi penyebab gangguan atau 

kerusakan melalui penyelidikan. 

 

2. Mengurangi akibat gangguan 

Menghilangkan gangguan sama sekali dalam suatu sistem tenaga 

listrik merupakan usaha yang tidak mungkin dapat dilakukan. Oleh 

karena itu maka usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi akibat 

kerusakan yang ditimbulkannya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan 

adalah : 

a. Mengurangi besarnya arus gangguan. Untuk mengurangi arus 

gangguan dapat dilakukan dengan cara : menghindari konsentrasi 

pembangkitan (mengurangi short circuit level) menggunakan 

reaktor dan menggunakan tahanan untuk pentanahan netralnya. 

b. Penentuan tingkat dasar isolasi (BIL) dan Penggunaan lighting 

arrester dengan koordinasi isolasi yang tepat. 

c. Melepaskan bagian sistem yang terganggu dengan menggunakan 

circuit breaker dan rele proteksi. Penggunaan sistem splitting dan 

pola load shedding untuk mengurangi akibat kehilangan 

pembangkit. 

d. Penggunaan rele dan CB yang cepat dan AVR dengan respon yang 

cepat pula untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan 

gangguan instability (lepas sinkron). 

e. Mengurangi akibat dari lepasnya bagian dari sistem yang terganggu 

dengan cara : 

1) Penggunaan jenis rele yang tepat dan penyetelan rele proteksi 

yang selektif agar kemungkinan bagian yang terlepas kecil 
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2) Penggunaan saluran ganda (double) 

3) Penggunaan automatic reclosing 

4) Penggunaan sectionalizer pada JTM 

5) Penggunaan peralatan cadangan. 

 

 Perangkat Proteksi 

Terdapat beberapa cara yang dapat dan sering digunakan dalam 

mendefinisikan perangkat proteksi sistem tenaga listrik yang secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem proteksi adalah susunan perangkat proteksi secara lengkap yang 

terdiri dari perangkat utama dan perangkat-perangkat lain yang 

dibutuhkan untuk melakukan fungsi tertentu berdasarkan prinsip-

prinsip proteksi sesuai dengan definisi yang terdapat pada standar IEC 

6255-20. 

2. Perangkat proteksi adalah kumpulan atau koleksi perangkat proteksi 

seperti sekring, rele, dan lain-lainnya di luar perangkat trafo arus, 

perangkat pemutus tenaga yang biasa disingkat PMT, kontraktor, dan 

lain sebagainya. 

3. Skema proteksi adalah kumpulan dari perangkat proteksi yang 

berfungsi untuk melakukan proteksi dimana semua perangkat termasuk 

dalam sistem proteksi terlibat di dalamnnya seperti rele, trafo arus, trafo 

tegangan, PMT, baterai dan lain sebagainya.  

 

Pada dasarnya prinsip kerja sebuah rele proteksi dapat dibuat 

berdasarkan satu besaran tunggal, misalnya seperti rele arus lebih yang 

prinsip kerjanya hanya berdasarkan arus gangguan semata. Namun dalam 

rangka memenuhi keperluan proteksi efektif yang memenuhi kriteria cepat, 

selektif dan stabil yang dapat disetel sesuai konfigurasi jaringan, kondisi 

operasi yang berbeda-beda dan faktor lain seperti konstruksi dan ukuran 

sistem tenaga yang juga berbeda-beda, maka suatu rele proteksi seyogyanya 

dapat dibuat untuk berespons terhadap berbagai perubahan besaran listrik. 

Sebagai contoh, meskipun sebuah rele arus lebih dapat digunakan untuk 
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memproteksi jaringan distribusi radial hanya berdasarkan level arus 

gangguan, namun pada jaringan tenaga listrik yang kompleks sistem proteksi 

tidak lagi bisa hanya mengandalkan pengukuran besaran tunggal. Untuk dapat 

melakukan proteksi secara efektif maka perangkat proteksi perlu mampu 

merespons besaran-besaran listrik lain seperti besar daya, sudut fasa, 

frekuensi, tegangan ataupun impedansi jaringan yang berguna untuk 

menentukan arah dan jarak gangguan. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya 

besaran listrik terdiri dari bilangan-bilangan kompleks yang perlu diukur oleh 

elemen-elemen pengukur suatu rele proteksi. Secara analitik besaran komplek 

tersebut biasanya disajikan dalam bentuk matematik dan grafik. 

Sesuai dengan perkembangan teknologi, hingga saat ini rele proteksi 

yang digunakan pada sistem tenaga listrik pada umumnya dapat 

diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Rele elektromekanis 

2. Rele statis 

3. Rele digital 

4. Rele numerik. 

 

Prinsip kerja rele-rele tersebut pada dasarnya adalah sama namun sesuai 

dengan teknologi yang digunakan, kemampuan dan ketelitian masing-masing 

rele berbeda-beda. 

 

 Faktor Keandalan 

Seperti telah disinggung sebelumnya, kebutuhan perangkat sistem 

proteksi dengan tingkat keandalan yang tinggi merupakan salah satu faktor 

pertimbangan yang sangat penting dalam perencanaan jaringan sistem tenaga 

listrik. Dari berbagai pengalaman lapangan terdapat beberapa faktor yang 

dapat memengaruhi keandalan sistem proteksi jaringan tenaga listrik, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perancangan  

2. Setelan rele 

3. Salah instalasi 
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4. Salah pengetesan 

5. Pemburukan 

6. Faktor kinerja 

 

Berikut merupakan penjelasan mengenai faktor yang dapat 

mempengaruhi keandalan sistem proteksi jaringan tenaga listrik. 

1. Perancangan 

Desain atau perancangan sistem proteksi adalah tahapan atau 

proses yang sangat penting yang dapat menentukan baik tidaknya suatu 

sistem proteksi. Pada waktu perancangan, sistem proteksi harus sudah 

bisa dipertanggung jawabkan bahwa sistem proteksi yang dirancang 

tersebut pasti dapat bekerja sesuai parameter operasi dan konfigurasi 

jaringan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem proteksi tersebut 

harus senantiasa berada pada posisi siaga (standby) pada waktu kondisi 

normal, tidak ada gangguan yang harus ditanggulangi. Di sini suatu rele 

tidak boleh bekerja terhadap arus beban normal maupun arus gangguan 

yang terjadi di luar daerah proteksinya. Insinyur perencana sistem 

proteksi dituntut untuk mampu membuat pertimbangan dan analisis 

yang tepat terhadap semua perangkat instrumentasi sesuai dengan sifat 

gangguan yang mungkin terjadi, termasuk faktor frekuensi dan lamanya 

gangguan pada sistem tenaga yang mau diproteksi. Secara umum 

faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada waktu perencanaan sistem 

proteksi adalah semua parameter sistem tenaga, karakteristik sumber 

daya, sistem pentanahan, jenis-jenis gangguan, metode operasi dan 

jenis perangkat proteksi yang akan digunakan. 

 

2. Setelan 

Setelan rele (arus dan waktu) juga merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam aplikasi proteksi sistem tenaga listrik. 

Seorang teknisi listrik, khususnya ahli sistem proteksi, harus mampu 

menentukan setelan yang tepat terhadap setiap rele proteksi sesuai 

lokasinya pada sistem tenaga dan memperhitungkan semua parameter 



17 

 

 

sistem tenaga, seperti level arus gangguan, beban normal dan berbagai 

parameter lain yang dibutuhkan sistem kinerja dinamis. Perlu juga 

dipertimbangkan bahwa jaringan sistem tenaga bisa berubah seiring 

dengan perubahan waktu mengikuti perubahan beban, jenis dan 

meningkatnya jumlah pembangkit baru yang terhubung dengan 

jaringan, perkembangan perkotaan, dan lain sebagainya sebagai faktor 

yang perlu pula diperhatikan pada waktu penyetelan rele. Oleh karena 

itu secara periodik, setelan rele proteksi harus ditinjau secara berkala 

dan kalau perlu ditala ulang mengikuti perkembangan sistem sehingga 

alat proteksi tersebut senantiasa siap kerja sesuai kebutuhan realnya. 

Secara umum, untuk menghindari kegagalan operasi sistem proteksi 

maka para pengelola sistem tenaga listrik harus selalu melakukan 

pemeliharaan dan pemantauan terhadap alat-alat proteksi yang 

terpasang dan juga perkembangan sistem. 

 

3. Instalasi 

Instalasi sistem proteksi juga merupakan faktor yang sangat 

penting dan harus dilakukan secara benar dan rapi mengikuti prosedur 

instalasi sesuai standar instalasi yang berlaku. Mengingat beragamnya 

diagram sistem interkoneksi dan hubungannya dengan fungsi masing-

masing wiring maka sistem instalasi harus dibuat dengan menggunakan 

gambar dan diagram yang menunjukkan setiap fungsi wiring sehingga 

pada waktu pengetesan (commissioning) dan pemeliharaan maka para 

operator tidak akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu pengetesan di 

lapangan merupakan hal penting yang perlu dilakukan dari wiring demi 

wiring dan dari satu titik ke titik lain sehingga sistem dapat bekerja 

dengan benar tanpa perlu menirukan semua jenis gangguan. Pada 

prinsipnya pengetesan instalasi ini harus ditujukan untuk memastikan 

bahwa semua instalasi sudah terlaksana dengan benar dan baik. 

Pengetesan harus bisa dibatasi sesederhana mungkin dan langsung 

dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dari koneksi wiring 

setelan rele dan memastikan bahwa semua peralatan bebas dari 
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kerusakan. Pengetesan dan komisioning di lapangan tidak perlu 

dilakukan seperti pada pengetesan jenis di pabrik. 

 

4. Pengetesan 

Pengetesan rele proteksi merupakan suatu tahapan yang juga 

sangat penting dan harus dilakukan secara lengkap, mencakup semua 

aspek skema proteksi, khususnya sebelum jaringan sistem tenaga 

dioperasikan. Pengetesan harus dilakukan sedapat mungkin sesuai 

dengan kondisi yang mirip dan mendekati keadaan real jaringan yang 

mau diproteksi. Meskipun pengetesan jenis rele proteksi sesuai dengan 

standar yang berlaku sudah dilakukan di pabrik pembuat namun 

sebelum instalasi sistem proteksi dioperasikan maka sistem proteksi 

tersebut harus terlebih dahulu dikomisioning untuk menguji kebenaran 

semua instalasi pengawatan, setelan-setelan dan semua fungsi lain 

sesuai kebutuhan. Pengetesan komisioning ini harus dilakukan secara 

lengkap mulai dari rele, trafo arus, trafo tegangan, dan semua perangkat 

penunjang lain yang menjadi komponen proteksi sistem tenaga listrik 

tersebut. Sebelum pengetesan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan kesesuaian wiring instalasi dengan gambar-gambar yang 

tersedia. 

 

5. Pemburukan 

Meskipun pada awal pengoperasian instalasi sistem semua 

berjalan dengan baik, namun seiring perjalanan waktu maka faktor 

penuaan peralatan dapat mengambil peranan dalam menentukan 

kesalahan operasi. Seiring perjalanan waktu kontak-kontak yang 

mungkin sering kerja dapat menjadi kasar, terbakar atau berkarat karena 

kontaminasi udara, yang bisa berakibat misalnya kumparan rele dan 

rangkaian lainnya menjadi rangkaian terbuka atau ada bagian atau 

komponen elektronika atau perangkat penunjang lain yang rusak atau 

bagian-bagian mekanis yang sudah berubah bentuk. 
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Mengingat periode waktu kerja rele dapat berlangsung dalam 

waktu tahunan dan bukan dalam orde hari maka selama periode tersebut 

suatu rele proteksi bisa saja mengalami kerusakan yang tidak terdeteksi 

dan baru disadari setelah terjadinya kegagalan proteksi, di mana dia 

gagal bereaksi terhadap gangguan yang terjadi. Faktor ini juga yang 

menentukan mengapa perlu dilakukan pengetesan secara periodik. 

Agar pengetesan dapat dilakukan tanpa mengganggu sistem 

koneksi atau dalam keadaan operasi (on load test) maka dalam instalasi 

selalu disediakan terminal-terminal atau test block yang diperlukan 

untuk pengetesan. Test block tersebut dapat digunakan sebagai terminal 

test di mana para teknisi tidak perlu mencabut satu atau lebih wiring 

dari tempatnya. 

Keahlian teknisi pengetesan sangat penting terutama kemampuan 

dan kelihaian mereka untuk menilai keandalan dan mempertimbangkan 

cara-cara yang diperlukan untuk perbaikan. Staff pengetesan harus 

mempunyai kompetensi teknis dan terlatih dengan baik dan mampu 

mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat menyebabkan 

kegagalan sistem proteksi termasuk karena faktor pemburukan. 

Rangkaian penting yang rawan perlu diperlengkapi dengan 

perangkat supervisi secara terus-menerus sebagaimana banyak 

dilakukan pada rangkaian trip circuit breaker atau saluran kabel pilot. 

Rele numerik umumnya sudah dilengkapi dengan fasilitas pengujian 

diri atau self test yang bisa membantu teknisi melakukan perbaikan 

yang diperlukan. Pada jenis rele ini, kejanggalan atau indikasi gangguan 

dapat dikirimkan secara remote ke pusat pengendalian sistem tenaga 

listrik sehingga dengan demikian dapat dilakukan perbaikan secara 

tepat. 

 

6. Kinerja Proteksi 

Kinerja sistem proteksi perlu dinilai secara statistik dan dilakukan 

secara periodik. Untuk keperluan ini masing-masing sistem gangguan 

diklasifikasikan sebagai kejadian dan idealnya hanya kejadian ini yang 
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perlu dialokasikan dengan mentripping circuit breaker secara tepat 

sesuai klasifikasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dengan klasifikasi dan kriteria ini diharapkan kinerja proteksi dapat 

dinilai secara tepat dan benar. 

Prinsip penilaian (assesment) ini menghasilkan evaluasi yang 

teliti terhadap kinerja sistem proteksi secara keseluruhan, yang pada 

akhirnya dapat digunakan untuk menilai kinerja rele proteksi. Semua 

jenis rele diharapkan dapat bekerja pada masing-masing sistem 

gangguan dan harus tetap berperilaku secara benar untuk setiap kerja 

yang benar dan konsisten. 

Keandalan lengkap tidak mungkin tercapai hanya dengan 

melakukan perbaikan konstruksi rele proteksi. Bila level keandalan 

suatu perangkat tunggal dianggap tidak mencukupi maka peningkatan 

keandalan dapat dilakukan dengan sistem berlapis, yaitu dengan 

menduplikasi perangkat proteksi tersebut. Idealnya, proteksi utama 

dibuat secara independen dan dirancang dapat bekerja mandiri untuk 

melakukan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Penduplikasian 

dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan dengan pengertian bila 

probabilitas gagal masing-masing perangkat adalah x per unit, maka 

jumlah probabilitas kegagalan dari dua peralatan secara bersamaan 

adalah x2. Dengan nilai x yang kecil maka x2 kemungkinan bisa 

diabaikan yang secara teoretis dapat dikatakan tidak akan mengalami 

gagal. 

Sebagai contoh, sistem proteksi busbar sering dibuat berlapis 

(redundan) yang dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya 

kegagalan proteksi. Dalam contoh-contoh lainnya, komponen dan 

saluran penting lainnya dapat juga dilengkapi dengan sistem proteksi 

utama secara redundan, baik dengan konfigurasi tripping secara sendiri-

sendiri atau dengan tripping bersamaan (paralel). Untuk sistem yang 

kritis, sistem proteksi dapat dilengkapi digital fault simulator yang 
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dapat digunakan untuk memodelkan bagian sistem tenaga yang 

terganggu termasuk pengecekan kinerja rele yang digunakan. 

 

 Harga Per-unit dan Persen 

Pada umumya suatu sistem tenaga listrik terdiri atas interkoneksi 

beberapa subsistem jaringan dengan level tegangan yang satu sama lain 

berbeda. Jarang ditemukan suatu sistem tenaga listrik yang hanya terdiri dari 

satu level tegangan, kecuali sistem kecil yang berdiri sendiri untuk daerah 

pelayanan yang terbatas. Di Indonesia, khususnya di Jawa, Madura dan Bali, 

sistem kelistrikan sudah saling terinterkoneksi satu sama lain dan beroperasi 

pada dua jenis tegangan transmisi, yaitu 150 kV dan 500 kV dan pada 

beberapa daerah tertentu masih ada subtransmisi bertegangan 70 kV. 

Sementara tegangan Generator juga bervariasi sesuai jenis dan kapasitasnya. 

Meskipun tidak ada standar khusus yang mengatur tegangan keluaran 

generator namun pada umumya tegangan generator di Jawa-Madura dan Bali 

antara lain mulai dari 6.6, 11 sampai 24 kV. Tegangan distribusi biasanya 20 

kV, sedang tegangan distribusi 6.6 atau 30 kV yang dulu sempat digunakan 

di berbagai daerah sudah ditinggalkan. Untuk mempermudah perhitungan 

dalam sistem tenaga listrik sering besar tegangan, arus, daya dalam kilovolt-

amper, nilai impedansi dalam ohm, fluks dan besaran listrik lainnya 

dinyatakan dalam satuan per unit atau dalam persen. Penggunaan harga per 

unit atau harga dalam persen telah dilakukan secara luas mengingat besaran 

per unit atau dalam persen ini sangat memudahkan dan menyederhanakan 

perhitungan, terutama pada sistem yang berbeda-beda level tegangannya 

maupun kesulitan-kesulitan karena berbagai ukuran sistem-sistem mulai dari 

pembangkit hingga tansmisi daya. 

Uraian satuan per-unit atau dalam persen yang akan dibahas adalah 

yang berlaku pada sistem tenaga listrik tiga fasa yang seimbang. Ini berarti 

bahwa magnetude sumber tegangan fasa adalah identik dan tergeser satu 

dengan yang lain sebesar masing-masing 1200 dan impedansi sistem tiga fasa 
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adalah identik satu sama lain baik dalam besaran atau magnetude dan sudut 

fasanya. 

Dalam sistem tenaga listrik, besaran tegangan, arus, daya KVA, 

impedansi, dan sebagainya sering dinyatakan dalam harga persen atau per 

unit. Sebagai contoh, bila misalnya tegangan 150 kv dipilih sebagai tegangan 

dasar maka tegangan 135 kV, 115 kV, 70 kV, 275 kv dan 500 kV berturut-

turut akan menjadi 0.9, 0.77, 0.467, 1.83 dan 3.33 per unit atau dalam persen 

berturut-turut menjadi 90, 77, 46.7, 183 dan 333 persen. Harga per unit setiap 

besaran didefenisikan sebagai perbandingan antara harga sebenarnya dengan 

harga atau nilai dasar. Sedangkan rasio dalam persen adalah 100 kali harga 

per unit. Kedua satuan ini akan lebih memudahkan perhitungan sistem tenaga 

listrik dibandingkan dengan menggunakan satuan-satuan konvensional 

seperti amper, ohm atau volt. Satuan per unit khususnya akan lebih 

menguntungkan dibanding dengan satuan dalam persen, khususnya dalam 

perkalian dua besaran di mana perkalian dua besaran per unit akan tetap 

mempunyai satuan per unit, sedang perkalian dua besaran dalam persen harus 

selalu dibagi dengan 100 untuk mempertahankan satuannya tetap dalam 

persen. Untuk jelasnya, satuan unit dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

Besaran dalam Per − Unit =
nilai sebenarnya besaran

nilai dasar besaran
 ............... 2.1 

 

Besaran dalam Persen = (besaran per unit) × 100 ............. 2.2 

 

Dengan demikian besaran per unit dan persen tidak mempunyai 

dimensi, sementara itu besaran aktual, yaitu besaran skalar atau besaran 

kompleks yang dinyatakan sesuai dengan dimensi dan satuan masing seperti 

volt, amper, watt, ohm dan lain-lain. Nilai dasar dapat dipilih secara bebas 

tergantung besaran yang paling disukai. Besaran volt, amper, volt amper dan 

impedansi adalah besaran-besaran yang saling berhubungan pada harga dasar 

sedemikian untuk setiap pemilihan dua harga dasar akan menentukan harga 
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dua besaran lain. Bila ditentukan harga dasar tegangan dan arus maka harga 

dasar impedansi dan volt-amper dapat ditentukan. 

Harga dasar impedansi adalah besarnya tegangan jatuh yang sama 

besarnya dengan tegangan dasar bila arus yang mengalir pada impedansi 

tersebut sama dengan harga dasar arus. Harga dasar volt-amper pada sistem 

fasa tunggal adalah hasil perkalian antara tegangan dasar dengan arus dasar. 

Biasanya volt-amper dasar dan tegangan dasar dalam kilovolt adalah besaran-

besaran yang dipilih untuk menentukan besaran dasar. 

Untuk sistem satu fasa atau tiga fasa di mana istilah arus yang dimaksud 

adalah arus yang mengalir pada saluran, sedangkan tegangan yang dimaksud 

adalah harga tegangan fasa ke netral dan daya volt-amper adalah daya per 

fasa. 

Rumus-rumus berikut memberikan relasi antara berbagai harga-harga 

tersebut, sebagai berikut: 

Arus dasar, (Amper) =
KVA1∅ dasar

Tegangan dasar,kVL−N
  ........................... 2.3 

 

Impedansi dasar =  
Tegangan dasar,kVL−N

Arus dasar,A
   ........................... 2.4 

 

Impedansi dasar =
(tegangan dasar,kVL−N)2×100

KVA1∅dasar
  ................ 2.5 

 

Impedansi dasar =  
(tegangan dasar,kVL−N)2

MVA dasar
  ........................... 2.6 

 

Daya dasar, kW1∅ =  kVA1∅ dasar   ........................... 2.7 

 

Daya dasar, MW1∅ =  MVA1∅ dasar   ........................... 2.8 

 

 = elemen rangkaian
Impendasi per unit Nilai impedansi aktual,Ω

Nilai impedansi dasar,Ω
 ........................... 2.9 

 

Tanda 1∅ dan L-N masing-masing menandakan nilai per fasa dan 

tegangan line ke netral. 
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 Komponen Simetris 

Metode perhitungan dengan komponen simetris adalah suatu perangkat 

praktis yang dapat digunakan untuk mengerti dan untuk menganalisis operasi 

sistem tenaga listrik dalam keadaan tidak seimbang, seperti misalnya pada 

waktu gangguan fasa-fasa ke tanah, kawat fasa-fasa dalam keadaan putus, 

beban tidak seimbang dan lain sebagainya. Secara khusus teori komponen 

simetris ini menjadí sangat perlu mengingat prinsip kerja rele proteksi sering 

didasarkan pada besaran-besaran komponen simetris. 

Dalam praktiknya terdapat berbagai cara dan model perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk studi gangguan yang dapat digunakan untuk 

menghitung arus dan tegangan pada berbagai jenis gangguan. Model-model 

perangkat lunak komputer yang tersedia saat ini sudah sangat modular yang 

memungkinkan perhitungan dengan data-data mulai dari ukuran sedang, 

besar hingga sangat besar, yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. 

Pada komponen simetris ini terdapat tiga set komponen simetris, yaitu 

komponen urutan positif, negatif, dan komponen urutan nol yang berlaku baik 

untuk arus maupun tegangan. Komponen urutan positif terdiri dari tiga arus 

dan tegangan fasa ke netral yang seimbang yang dibangkitkan oleh sistem 

pembangkit tenaga listrik. Komponen tersebut mempunyai besaran yang 

sama dan fasa mereka saling tergeser satu sama lain sebesar 1200. 

Sama seperti urutan positif, urutan negatif juga terdiri dari tiga fasor 

yang sama besar dan masing-masing saling tergeser sebesar 1200, Beda hanya 

terletak pada arah putaran di mana urutan negatif berputar pada arah yang 

berlawanan dengan arah urutan positif. Jadi bila misalnya urutan positif 

berputar dengan urutan a, b, c maka urutan negatif menjadi a, c, b. Dan bila 

urutan positif berputar sesual dengan a, c, b maka urutan negatif menjadi a, 

b, c. 
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Gambar 2.1  Tiga Komponen Simetris 

  

Anggota pasangan fasor-fasor urutan nol juga berputar berlawanan arah 

putaran jarum jam namun masing-masing sama besar dan selalu berendeng 

pada fasa yang sama. Ketiga fasor baik arus maupun tegangan dapat 

dinyatakan sebagai lao = lbo = Ico atau Vao = Vbo = Vco. Meskipun analisis 

komponen simetris sangat erat kaitannya dalam studi gangguan, namun pada 

kesempatan ini pembahasan analisis komponen simetris ini tidak akan 

dibahas secara khusus.  

 

 Transformator 

 

Gambar 2.2  Transformator Daya 

 

Transformator atau sering disebut trafo yaitu alat atau komponen dari 

sistem tenaga yang dapat mengirimkan tenaga listrik antar dua sirkuit listrik atau 

lebih melalui induksi elektromagnetik. Pada trafo terdapat dua lilitan yaitu 
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lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk lebih detainya dapat dilihat pada 

gambar 2.3 : 

 

Gambar 2.3  Lilitan pada Transformator 

 

Sedangkan untuk jenis-jenis dari trafo adalah sebagai berikut : 

1. Trafo Step Up 

 

Gambar 2.4  Simbol Trafo Step Up 

 

Trafo Step Up merupakan jenis trafo yang mempunyai lilitan primer 

lebih sedikit daripada lilitan sekundernya,sehingga trafo jenis ini sering 

digunakan untuk menaikkan tegangan. Untuk Penggunaan trafo jenis ini 

adalah untuk transmisi jarak jauh listrik bertegangan tinggi. 
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2. Trafo Step Down 

 

Gambar 2.5 Simbol Trafo Step Down 

 

Trafo Step Up merupakan jenis trafo yang dimanfaatkan untuk 

dunia elektronika (arus lemah) yang diaplikasikan pada rangkaian 

power supply, adaptor /charger. Karena sifat dari trafo step down yang 

dapat menurunkan tegangan yang semula tinggi menjadi tegangan yang 

lebih rendah, sehingga akan lebih bermanfaat jika digunakan pada 

rangkaian elektronika. 

 

 Proteksi Transformator Daya 

Proteksi trafo daya merupakan peralatan yang penting pada sistem 

tenaga listrik. Pemilihan sistem proteksi trafo daya ditentukan oleh 

pertimbangan operasi, peranan trafo dalam sistem, macam gangguan dan 

desain trafo itu sendiri. Jadi faktor kapasitas/rating trafo daya bukan satu-

satunya penentu pemilihan sistem proteksi. Sampai saat ini, sistem proteksi 

trafo daya yang ditemui berbeda-beda. Untuk memahami cara kerjanya, perlu 

diketahui gangguan-gangguan pada trafo itu sendiri. 

Sejauih ini sistem pengaman masih bisa dilakukan dengan waktu tunda 

(Time delay) yang dikoordinasikan secara hierarkis sesuai dengan posisi 

peralatan-peralatan yang mau diamankan dalam jaringan. Namun trafo daya 

yang besar, setiap gangguan harus di isolasi dengan sesegera mungkin tanpa 
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kelambatan waktu. Hal ini mengingat besarnya pengaruh gangguan yang 

terjadi yang dapat memengaruhi stabilitas, keandalan operasi sistem tenaga 

listrik dan termasuk faktor ekonomis mengingat harga trafo yang sangat 

mahal bila sampai mengalami kerusakan. 

Gangguan-gangguan trafo pada umumnya dapat diklasifikasikan atas 

beberapa kategori sebagai berikut: 

1. Gangguan pada kumparan dan terminal trafo 

2. Gangguan pada inti trafo 

3. Gangguan pada tangki dan asessoris trafo 

4. Gangguan akibat kerja tak normal 

5. Gangguan permanen atau gangguan dari luar. 

 

Dari berbagai sumber dan pengalaman-pengalaman perusahaan listrik, 

presentasi gangguan trafo yang paling banyak adalah gangguan pada 

kumparan dan terminal, di ikuti dengan kerusakan inti besi, disusul dengan 

gangguan pada perangkat OLTC (On Load Tap Changer) dan gangguan-

gangguan pada tangki dan asessoris lain seperti dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

 

Gambar 2.6  Statistik Gangguan Trafo 

 

Oleh karena itu trafo daya butuh sistem proteksi agar terhindar dari 

gangguan. Karena gangguan kumparan mencapai rating terbanyak dan 

merupakan penyebab arus lebih maka dalam penjelasan ini akan menjelaskan 

tentang pengaman arus lebih pada trafo daya. Pengaman trafo terhadap arus 
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lebih dapat dilakukan dua cara yaitu dengan pengaman lebur atau sekring dan 

dengan rele arus lebih (OCR).  

Sekring atau fuse adalah perangkat proteksi yang paling sederhana yang 

banyak digunakan untuk memproteksi trafo distribusi tegangan menengah 

kapasitas kecil hingga kapasitas 1 MVA. Pada praktiknya aplikasi 

pengamanan lebur dilakukan secara independen dan jarang dikombinasikan 

dengan alat Pemutus Tenaga. Biasanya pengaman lebur (sekring) akan terjadi 

secara otomatis bila dia dialiri arus lebih sesuai dengan kurva karakteristik 

leburnya. Sekring harus mempunyai rating arus di atas arus beban nominal 

trafo dan harus mampu menahan beban arus lebih untuk waktu tertentu yang 

singkat yang mungkin terjadi pada jaringan distribusi. 

Demikian juga sebuah sekring harus mampu menahan arus serbu 

(inrush) magnetik yang timbul pada waktu awal pemasukan tegangan trafo 

tersebut. Meskipun sekring jenis High Rupturing Capacity (HRC) dapat 

bekerja untuk gangguan hubung singkat yang besar namun karakteristik 

kerjanya relatif sangat lambat terutama terhadap arus gangguan yang kurang 

dari tiga kali arus nominal. 

Tabel 2.1 adalah rating sekring yang banyak digunakan untuk trafo 

distribusi sampai tegangan 11 kV. Tabel ini adalah sebagai contoh 

menggambarkan berbagai rating sekring yang dapat digunakan sebagai 

pegangan umum dalam pemilihan rating yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Tabel 2.1  Rating Fuse yang Banyak Digunakan 

Rating Trafo Sekring-Fuse 

kVA 
Arus Beban 

Penuh (A) 

Arus Nominal 

(A) 

Waktu Kerja Pada 

3× Arus Rating 

(Detik) 

100 5,25 16 3 

200 10,5 25 3 

315 10,5 36 10 

500 26,2 50 20 

1000 52,6 90 30 
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 Rele Arus Lebih (Over Current Relay) 

Rele arus lebih adalah suatu rangkaian peralatan rele proteksi yang 

memberikan respon atau tanggapan pada gangguan sistem yang 

menyebabkan kenaikan arus yang melebihi harga arus yang telah ditentukan 

pada rangkaian yang diamankan, maka saat terjadi gangguan rele proteksi 

arus lebih akan bekerja berdasarkan karakteristik operasinya. 

 

Adapun keuntungan dari rele arus lebih antara lain: 

1. Murah, sederhana serta mudah penyetelannya  

2. Rele dapat berfungsi sebagai pengaman utama dan cadangan 

3. Pengaman utama pada jaringan distribusi dan transmisi 

4. Pengaman cadangan untuk saluran transmisi, generator dan 

transformator 

5. Mengamankan gangguan hubung singkat dan dalam beberapa hal 

digunakan untuk proteksi beban lebih (overload). 

 

Rele arus lebih pada proteksi transformator daya, rele ini digunakan 

sebagai tambahan bagi rele differensial untuk memberikan tanggapan 

terhadap gangguan luar. Rele arus lebih yang digunakan adalah rele arus lebih 

dengan karakteristik waktu yang berbanding terbalik dengan besar arus, rele 

arus lebih tanpa perlambatan waktu, dan rele arus lebih dengan komponen 

arah. Ada juga tujuan dari rele arus lebih sebagai proteksi tranformator daya 

dan SUTT yaitu: 

1. Mencegah terjadinya kerusakan pada trafo daya atau SUTT dari 

gangguan hubung singkat (short circuit) 

2. Membatasi luas dari daerah yang terjadi gangguan sekecil mungkin 

3. Hanya berkeja jika proteksi utama trafo atau SUTT tidak bekerja. 

 

1. Karakteristik waktu rele arus lebih 

Relai arus lebih terdapat beberapa karakteristik waktu yang 

dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: 
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a. Rele arus lebih seketika (Instantaneus) 

Rele arus lebih seketika akan memberikan perintah trip (open) 

pada pemutus tenaga (PMT) pada saat terjadi gangguan hubung singkat 

dan untuk besar arus gangguannya akan mencapai arus settingnya (Iset) 

dan jangka waktu kerja rele mulai pick up sampai rele bekerja sangat 

singkat tanpa waktu tunda, biasanya sekitar 20 ms - 60 ms. 

 

Gambar 2.7  Karakteristik Rele Arus Lebih Seketika 

 

b. Rele arus lebih waktu tertentu (Definite Time) 

Rele arus lebih definite time akan memberikan perintah trip 

(open) pada PMT pada saat terjadi short circuit (gangguan hubung 

singkat) dan besar arus gangguannya akan mencapai setting (ISet). 

Berbeda dengan Intantaneus yang singkat waktunya, untuk definite 

time jangka waktu kerja rele mulai pick up sampai rele kerja akan 

diperpanjang dengan waktu tertentu yang tidak tergantung besarnya 

arus yang menjalankan rele tersebut. 

A Im 

t 
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Gambar 2.8  Karakteristik Rele Arus Lebih Waktu Tertentu 

 

c. Rele arus lebih terbalik (Inverse)  

Pada rele arus lebih terbalik (Inverse) akan memberikan perintah 

trip (open) pada PMT pada saat terjadi gangguan bila arus gangguan 

mencapai nilai settingnya (ISet) dan jangka waktu kerja rele mulai pick 

up sampai waktu kerja rele semakin panjang berbanding terbalik 

dengan besarnya arus gangguan. Sehingga pada rele inverse sumbu 

tegak merupakan waktu dalam detik dan sumbu datar adalah berapa kali 

besarnya arus gangguan yang melewati rele terhadap arus 

penyetelannya (n × Iset). Penyetelan waktunya akan ditunjukkan 

dengan kurva melengkung yang sering disebut dengan Td (time dial) 

atau TMS (time multiple setting) yang dirumuskan sebagai berikut: 

t =  
TMS×k

(
I

Is
)

𝛼
−1

+ c  ............................................ 2.10 

Untuk mengetahui nilai dari k,  dan c dapat di lihat pada tabel 2.2 

 

Tabel 2.2  Konstanta Karakteristik Rele Arus Lebih 

No. Karakteristik k c  

1 Definite Time  - 0-100  - 

2 Standart inverse 0,14 0 0,02 

3 Very inverse 13,5 0 1 

4 Extremely inverse 80 0 2 

5 Long time inverse 120 0 1 

Is A 

ts 

t 
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Gambar 2.9  Karakteristik Rele Arus Lebih Waktu Terbalik 

 

Pada rele inverse (waktu terbalik) sering disetel menggunakan 

pedoman standart inverse british yang penyetelannya berkisar 1,05 – 

1,1 × Imax dan untuk definite inverse disetel 1,2 – 1,3 × Imax.  

Adapun persyaratan lainnya yang harus dipenuhi yaitu untuk 

setting waktu minimum pada rele arus lebih adalah tidak lebih kecil dari 

0,3 detik, hal ini dikarenakan agar rele tidak trip (open) akibat adanya 

arus inrush dari trafo. 

 

2. Prinsip kerja rele arus lebih 

Prinsip kerja rele arus lebih yaitu didasari oleh adanya arus lebih yang 

dirasakan rele tersebut, baik disebabkan adanya gangguan hubung singkat 

(short circuit) atau beban lebih (overload) untuk kemudian memberikan 

perintah trip ke PMT sesuai dengan karakteristik waktunya. 

TMS 
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Gambar 2.10  Rangkaian Rele Arus Lebih 

 

Cara kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Pada kondisi normal tanpa gangguan, arus beban (Ib) mengalir pada feeder 

dan oleh CT besaran arus ini di transformasikan ke besaran sekunder (Ir). 

Kemudian arus (Ir) mengalir pada kumparan rele, hanya saja karena arus 

ini masih lebih kecil atau bisa dibilang masih aman dari pada suatu harga 

yang ditetapkan (setting), maka rele tidak bekerja. 

b. Jika terjadi gangguan hubung singkat (short circuit), arus (Ib) akan naik 

dan menyebabkan arus (Ir) naik pula, apabila arus (Ir) naik melebihi suatu 

harga yang telah ditetapkan (diatas settingan rele), maka rele akan bekerja 

dan memberikan perintah trip (open) pada tripping coil (TC) untuk bekerja 

dan PMT dalam posisi off (membuka), sehingga Feeder yang terganggu 

dipisahkan dari sistem. 

 

3. Setting rele arus lebih 

a. Arus setting rele arus lebih 

Penyetelan rele arus lebih pada kedua sisi yaitu sisi primer dan 

sisi sekunder transformator daya yang pertama harus dihitung arus 
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beban penuh (Full Load Ampere) tersebut. FLA dapat dicari 

mengguanakan rumus dibawah ini :  

FLA =  
kVA

kV×√3
  ............................... 2.10 

 

Arus setting untuk rele arus lebih baik pada sisi primer maupun 

pada sisi sekunder transformator daya dapat dihitung dengan rumus 

dibawah ini: 

I set(prim) = Iset  × FLA  ............................... 2.11 

 

Rumus 2.11 adalah untuk mencari nilai setelan primer, sedangkan 

untuk mendapatkan nilai setelan sekunder yang dapat disetting pada 

rele arus lebih, maka harus dihitung dengan menggunakan ratio trafo 

arus (CT) yang terpasang pada sisi primer maupun sisi sekunder 

transformator daya. Berikut merupakan rumusnya: 

Iset (sek) = Iset (prim) ×
1

ratio CT
  ................................ 2.12 

 

Arus pick up atau batas minimum arus (Ip) adalah arus yang 

memerintahkan rele arus untuk bekerja dan menutup kontak “a” 

sehingga rele waktu bekerja. Untuk lebih jelasnya seperti ini batas 

minimum arus yang akan mengaktifkan rele supaya bekerja 

memerintahkan PMT untuk trip (open) dan memisahkan perlatan-

peralatan kelistrikan dari sumber. Sedangkan arus drop off atau arus 

kembali (Id) adalah nilai arus dimana rele arus akan berhenti bekerja 

dan kontak “a” kembali membuka, sehingga rele waktu akan berhenti 

bekerja. Nilai arus pick up berdasarkan standar inverse adalah  

1,05 ≤ 𝐼𝑝 ≤ 0,8 𝐼𝑠𝑐 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 sehingga didapatkan rumus 

dibawah ini : 

1,05×FLA

CT Primer
≤ Ip ≤

0,8×Isc minincoming

CT Primer
 .................... 2.13 
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Gambar 2.11  Arus Pick Up dan Arus Drop Off 

 

Pada dasarnya penyetelan rele arus lebih dilakukan penyetelan 

atas besaran arus dan waktu. Batasan dalam penyetelan arus yang harus 

diperhatikan adalah: 

1) Batas penyetelan minimum arus pick up yang tidak boleh bekerja 

pada saat arus beban maksimum. 

Iset =
KFK×Imax

Kd
  ............................................. 2.14 

2) Batas penyetelan maksimum arus pick up yang harus bekerja pada 

saat arus gangguan minimum. Iset ≤ Ihs 2∅ 

 

Secara umum batasan dalam penyetelan arus dapat dituliskan sebagai 

berikut Imax < Iset < Ihs min. 

Dimana: 

Iset = Nilai setting arus (A) 

KFK = Faktor keamanan (safety factor) sebesar 1,1 – 1,2 

Kd = Faktor arus drop off 

Imax = Arus beban maksimum yang diizinkan untuk alat yang 

diamankan, pada umumnya diambil arus nominalnya 

(In) 

Ihs min = Arus hubung singkat pada pembangkitan minimum 
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Catatan : 

1) Untuk arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu (definite time) 

nilai KFK sebesar 1,1 – 1,2 dan Kd sebesar 0,8. 

2) Untuk arus lebih dengan karakteristik waktu terbalik (inverse time) 

nilai KFK sebesar 1,1 – 1,2 dan Kd sebesar 1,0. 

 

b. Setting waktu rele 

Hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat, selanjutnya 

digunakan untuk menentukan nilai setelan waktu (TMS atau Td). 

Rumus  untuk menentukan TMS bermacam-macam sesuai dengan 

pembuatan kapasitas rele. Sesuai persamaan 2.10 dapat dibuat 

persamaan yang sama dengan persamaan dalam IEC 602555 yang akan 

ditunjukan pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  Karakteristik Rele Beserta Persamaan TMS 

No. Karakteristik Rele Setelan Waktu (TMS) 

1 Standart inverse 
TMS =

0,14 × t

(
If

Is
⁄ )

0,02

− 1

 

2 Very inverse TMS =
13,5 × t

(
If

Is
⁄ ) − 1

 

3 Extremely inverse 
TMS =

80 × t

(
If

Is
⁄ )

2

− 1

 

4 Long time inverse TMS =
120 × t

(
If

Is
⁄ ) − 1

 

 

Dimana: 

TMS = Setelan waktu rele 

t = Waktu kerja rele 

If = Arus hubung singkat 

Is = Setelan arus rele 
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Gambar 2.12 Kurva TMS Menurut Standart IEC 

 

 Software ETAP 

Electric Transient and Analysis Program atau sering disingkat 

ETAP merupakan suatu software (perangkat lunak) yang sangat 

mendukung proses simulasi sistem tenaga listrik. 

 

Gambar 2.13  Software ETAP 12.6 
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ETAP ini mampu bekerja dalam keadaan offline dan juga selain 

untuk simulasi tenaga listrik juga dapat digunakan secara online untuk 

mengendalikan sistem secara real-time atau pengelolaan data real-time. 

Fitur yang ada di dalam ETAP pun bermacam-macam diantaranya fitur 

yang digunakan untuk menganalisis pembangkitan tenaga listrik, sistem 

jaringan seperti transmisi maupun  distribusi tenaga listrik. ETAP dibuat 

dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keamanan fasilitas nuklir 

di Amerika Serikat setelah itu dikembangkan menjadi sistem monitor 

manajemen energi secara simulasi, real time, kontrol, dan optimasi sistem 

tenaga listrik. Selain itu software ETAP dapat digunakan untuk membuat 

proyek sistem tenaga listrik dalam bentuk single line diagram dan jalur 

sistem pentanahan untuk berbagai bentuk analisis, seperti: hubung singkat, 

Load Flow (aliran daya), starting motor, trancient stability, sistem 

harmonisasi  dan koordinasi rele proteksi. Proyek dari ETAP memiliki 

macam-macam elemen rangkaian yang dapat diedit langsung dari single 

line diagram dan atau jalur sistem pentanahan. Sehingga ETAP sangat 

memudahkan hasil perhitungan analisis yang nantinya ditampilkan pada 

single line diagram. 

 

 

Gambar 2.14  Aplikasi Single Line Diagram pada ETAP 12.6 


