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Abstract
A protection system in the 20 kV medium voltage air channel (SUTM) is very important, because the
protection system can prevent interference with the feeder. Protection that works well and can determine the
reliability of a network. Protection system that must be considered for performance is one of them is
overcurrent relay (OCR), and ground disturbance relay (GFR). It is necessary to do an evaluation on the
relay, because for 6 months in 2018 the Durak 1 feeder, namely January to June, experienced a short circuit
30 times. The Durian 1 Radak Lengther Feeder results in a greater risk of disruption in the feeder tissue. Short
Circuit Disruptions that occur in the form of three phase short circuit, two phase, and one ground phase. The
previous protection relay setting on the Radian Durian 1 feeder is working poorly and maximally, because the
relay setting settings that are performed are not in accordance with the magnitude of the short circuit current
that occurs. Therefore, it is necessary to reset the OCR and GFR protection relays according to the calculation
of the maximum and minimum short circuit fault currents at the zone point for the occurrence of short circuit
faults. After knowing the maximum short-circuit fault current, it can be used as a reference in determining the
OCR and GFR capacity to be used, as well as the predicted minimum short-circuit fault current that will be
used as a reference for the relay protection setting. setting protection relay that works well, the short circuit
fault current in the Durak 1 Radak feeder can be minimized by the amount of interference.
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Abstrak
Suatu sistem proteksi pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 kV merupakan hal yang
sangat penting, karena sistem proteksi dapat mencegah terjadinya gangguan pada penyulang. Proteksi yang
berkerja secara baik dan dapat menentukan keandalan suatu jaringan. Sistem proteksi yang harus
diperhatikan kinerjanya salah satunya adalah rele arus lebih (OCR), dan rele gangguan tanah (GFR).
Perlunya dilakukan evaluasi pada rele tersebut, karena selama 6 bulan di tahun 2018 penyulang Durian 1
Radak yaitu bulan januari sampai bulan juni mengalami gangguan hubung singkat sebanyak 30 kali.
Panjangnya Penyulang Durian 1 Radak mengakibatkan resiko terjadinya gangguan pada jaringan penyulang
lebih besar. Gangguan Hubung Singkat yang terjadi berupa gangguan Hubung Singkat tiga fasa, dua fasa,
dan satu fasa ketanah. Settingan rele proteksi sebelumnya pada penyulang Durian 1 Radak bekerja kurang
baik dan maksimal, dikarnakan setting rele proktesi yang dilakukan tidak sesuai dengan besaran arus
gangguan hubung singkat yang terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan setting ulang rele proteksi OCR dan
GFR sesuai dengan perhitungan arus gangguan hubung singkat maksimum dan minimum pada titik zona
terjadinya gangguan hubung singkat. Setelah deketahui besaran arus gangguan hubung singkat maksimum
maka dapat digunakan sebagai refrensi dalam menentukan kapasitas OCR dan GFR yang akan digunakan,
serta prediksi arus gangguan hubung singkat minimum yang akan digunakan sebagai acuan setting rele
proteksi. settingan rele proteksi yang bekerja dengan baik maka arus gangguan hubung singkat pada
penyulang Durian 1 Radak dapat diminimalisir jumlah gangguannya.
Kata kunci : Gangguan Hubung singkat, Tegangan menengah, Proteksi, OCR, GFR

1.

Pendahuluan
Di PT. PLN (Persero) area Rasau mempunyai
penyulang sebanyak 4 (Empat) penyulang yang di
pasok dari GI Sungai Raya, GI Sungai Raya sendiri
mempunyai 3 buah transformator yang masingmasing mempunyai daya sebesar 60 MVA, dan
penyulang Durian 1 Radak mendapat suplai listrik
dari Trafo 2 di GI Sungai Raya. Ada beberapa
penyulang yang cenderung mengalami gangguan
penyulang yang mengakibatkan tersebut tidak
andal. Penyulang yang cukup banyak mengalami
gangguan, khususnya gangguan hubung singkat
adalah penyulang Durian 1 Radak. Panjang
jaringan penyulang Durian 1 radak adalah 118,2
kms. Penyulang Durian 1 Radak menggunakan
jenis konduktor AAAC-s (All Alumunium Alloy
Conductor Safety) dengan diameter 150 mm2 kms.
Permasalahan yang sering dijumpai pada sistem
saluran udara tegangan menengah 20 kV
penyulang Durian 1 Radak adalah gangguan
hubung singkat, selama 6 bulan terakhir ditahun
2018, yaitu bulan januari sampai bulan juni
mengalami gangguan hubung singkat sebanyak 30
kali. Penyulang Durian 1 Radak yang sangat
panjang memungkinkan resiko terjadinya
gangguan sangat besar.
Gangguan Hubung
Singkat yang terjadi berupa gangguan Hubung
Singkat tiga fasa, dua fasa, dua fasa, dan satu fasa
ketanah.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Sistem Proteksi
Sistem proteksi adalah susunan perangkat
proteksi secara lengkap yang terdiri dari perangkat
utama
dan perangkat-perangkat lain yang
dibutuhkan untuk melakukan fungsi proteksi.
Gangguan pasa sistem distribusi dapat diakibatkan
oleh faktor alam, kelalaian manusia, atau
kerusakan peralatan. Gangguan pada sistem tenaga
listrik terdiri dari gangguan yang bersifat temporer
yang dapat hilang dengan sendirinya atau dengan
memutuskan sesaat bagian yang terganggu dari
sumber tegangan dan gangguan yang bersifat
permanen, dimana untuk membebaskannya
diperlukan
tindakan
perbaikan
untuk
menghilangkan penyebab gangguan tersebut.

2.2 Arus Gangguan Hubung Singkat
Perhitungan gangguan hubung singkat ini
dihitung besarnya berdasarkan panjang penyulang,
yaitu diasumsikan terjadi 0%, 25%, 50%, 75%, dan
100% panjang penyulang.
Sistem jaringan 20 kv yang dipasok dari suatu
gardu induk seperti gambar dan data dapat dilihat
dibawah ini.
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Gambar 1. Jaringan 20 kV yang dipasok dari GI
Sungai Raya
Sumber : Buku Diklat PT PLN (Persero) Sistem
Distribusi Tenaga Listrik) [19]
Perhitungan arus hubung singkat pada sistem
diatas, sebagai berikut:
1. Dihitung besar impedansi sumber dalam hal ini
diperoleh dari data hubung singkat di bus 150
kV
2. Perhitungan reaktansi trafo tenaga
3. Perhitungan impedansi penyulang per 25%,
50%, 75%, dan 100% panjang penyulang.
4. Jadi data yang diperlukan untuk perhitungan
arus hubung singkat atau koordinasi rele adalah:
a. MVA Short Circuit di bus 150 kV
b. Data Trafo :
- Kapasitas Daya
- Reaktansi urutan positif trafo
- Ratio CT
- Vektor Grup
- Frekuensi
- Arus Nominal Sisi 20 kV
- Ratio CT
c. Impedansi urutan positif, negatif dan nol
penyulang
d. Arus Nominal Sisi 150 kV
e. Ratip CT di penyulang
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Gambar 2. Konversi Nilai Impedansi Sumber
Primer Ke Skunder
Sumber : Zulkarnaini (2012) [8]
Untuk mengkonversikan impedansi yang
terletak disisi primer kesisi skunder dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut :
𝑍𝑆𝑠𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =

𝐾𝑉𝑆 2
𝐾𝑉𝑃2

𝑍𝑠 (𝑠𝑖𝑠𝑖 20 𝑘𝑉) =

X 𝑍𝑆𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 pu
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x 𝑍𝑆 (𝑠𝑖𝑠𝑖 150 𝑘𝑉)

2.3 Impedansi Penyulang
Persamaan yang digunakan untuk menentukan
impedansi pada penyulang adalah:
𝑍𝐿 =

𝑍𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

pu

singkat atau Overload yang dapat merusak
peralatan sistem tenaga yang berada dalam wilayah
proteksinya.
Prinsip kerja relai OCR adalah berdasarkan
adanya arus lebih yang dirasakan relai, baik
disebabkan adanya gangguan hubung singkat atau
overload (beban lebih) untuk kemudian
memberikan perintah trip ke PMT sesuai dengan
karakteristik waktunya.
Pengaman dengan rele arus lebih mempunyai
beberapa keuntungan antara lain:
1. Mencegah kerusakan Tranformator tenaga di
SUTT dari gangguan hubung singkat.
2. Membatasi luas daerah yang terganggu
(pemadaman) sekecil mungkin.
3. Hanya bekerja bila pengaman utama
Transformator tenaga atau SUTT tidak bekerja
Jenis-jenis rele arus lebih menurut
karakteristik kerjanya inverse dan instantaneous
dapat digambarkan sebagai berikut:

(3)

Perhitungan yang akan dilakukan disini
adalah perhitungan besarnya nilai impedansi
ekivalen urutan positif. Karna dari sejak sumber
ketitik gangguan impedansi yang terbentuk adalah
tersambung seri maka perhitungan impedansi
ekivalen urutan positif (𝑍1 ) dapat lansung dengan
cara menjumlahkan impedansi tersebut.
Dengan demikian nilai impedansi penyualang
untuk lokasi gangguan yang dalam perhitungan ini
disimulasikan terjadi pada lokasi dengan jarak 0%,
25%, 75%, dan 100% panjang penyulang. Untuk
menghitung impedansi ekivalen urutan positif (𝑍1 ),
negatif (𝑍2 ), dan nol (𝑍0 ) dari titik gangguan
sampai ke sumber. Perhitungan 𝑍1 dan 𝑍2 dapat
langsung menjumlahkan impedansi-impedansi
tersebut, sedangkan untuk 𝑍0 dimulai dari titik
gangguan sampai ke transformator tenaga yang
netralnya ditanahkan.
𝑍1 𝑒𝑘𝑖 = 𝑍2 𝑒𝑘𝑖 = 𝑋𝑠(𝑠𝑖𝑠𝑖 20 𝑘𝑉) + 𝑋𝑡1 + 𝑍1
penyulang
(4)
𝑍0 𝑒𝑘𝑖 = 𝑋𝑡0 + 3𝑅𝑁 + 𝑍0 penyulang
(5)
2.4 Rele arus lebih (Over Current Relay)
Relai Arus Lebih atau yang lebih dikenal
dengan OCR (Over Current Relay) merupakan
peralatan yang mensinyalir adanya arus lebih, baik
yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung
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Gambar 3. Karakteristik Relai Arus Lebih (OCR)
Sumber : SPLN 59 (1985) [7]
Prinsip kerja relai OCR adalah berdasarkan
adanya arus lebih yang dirasakan relai, baik
disebabkan adanya gangguan hubung singkat atau
Overload (beban lebih) untuk kemudian
memberikan perintah trip ke PMT sesuai dengan
karakteristik waktunya.

2.5 GFR (Ground Fault Relay)
Relai hubung tanah yang dikenal dengan GFR
(Ground Fault Relay) pada dasarnya mempunyai
prinsip kerja sama dengan relai arus lebih (OCR)
namun memiliki perbedaan dalam kegunaannya.
Bila relai OCR mendeteksi adanya gangguan
hubung singkat antara fasa , maka GFR mendeteksi
adanya hubung singkat ke tanah.
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2. Menghitung reaktansi trafo tenaga.
3. Menghitung impedansi pada penyilang dan
besarnya impedansi ekivalen pada penyulang.
4. Melakukan perhitungan koordinasi rele proteksi
(OCR) dan (GFR).
3.4 Diagram Alir Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini secara umum tersusun sebagai
berikut:
Mulai

Trip
Coil
If

Is

It
Studi Liberatur

Io
Pengumpulan Data

+ DC
Batere

Relay
OCR

Data Teknis :
1. Data Sumber (Tranformator tenaga)
2. Data Impedansi Penyulang
3. Data Rele Poteksi
4. Data Ratio CT di Outgoing dan Incoming
5. Data Saluran Distribusi 20 kV

Relay
GFR

Gambar 4. Rangkaian Pengawatan Relai Hubung
Tanah (GFR)
Sumber : Nugroho A.D., Susatyo H, [1]
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Studi Literatur
Studi literatur yaitu mengumpulkan data dari
berbagai buku, jurnal, pendapat, dan artikel yang
terkait dengan topik penelitian sebagai bahan
refrensi untuk digunakan nantinya dalam
memberikan penjelasan terhadap masalah yang
ada.

Perhitungan
1. Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat 3Φ, 2Φ, 1Φ ke Tahan
- Perhitungan Impedansi Sumber
- Perhitungan Impedansi Ekivalen Jaringan
- Perhitungan Impedansi Penyulang (Urutan Positif, Negatif, dan Nol)
2. Setting Rele Proteksi OCR, dan GFR
- di Incoming Feeder
- di Outgoing Feeder

Menentukan Nilai Setting OCR, dan
GFR

Koordinasi Proteksi OCR, dan GFR

Analisa Hasil dan Validasi Data

Ya

Perbaikan Setting Rele
OCR, dan GFR

3.2 Metode Pengumpulann data
Metode pengambilan data dilakukan dengan
observasi lansung kelapangan PT. PLN (Persero)
Rayon Rasau Jaya. Pengolahan data dilakukan
dengan cara perhitungan untuk mendapatkan nilai
impedansisaluran dan arus hubung singkat tiga
fasa, dua fasa, dua fasa ketahah, dan satu fasa
ketanah untuk keperluan koordinasi rele proteksi.
Data-data yang didapat berdasarkan peralatan yang
berada pada wilayah kerja SUTM penyulang
Durian 1 Radak.
3.3 Metode Analisis Data
Teknis analisis data adalah dengan
menggunakan data pada SUTM penyulang Durian
1 Radak, dengan materi kajian terdiri dari :
1. Menghitung
besar
impedansi
sumber
(reaktansi) yang dalam hal ini di peroleh dari
data hubung singkat dibus 150 kV.

Tidak

Koordinasi Proteksi Telah
Berjalan Dengan baik

Selesai

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian
4. PERHITUNGAN DAN ANALISIS
4.1 Perhitungan Arus Gangguan Hubung
Singkat
Gangguan hubung singkat yang mungkin
terjadi didalam jaringan (sistem kelistrikan) ada 3
yaitu :
1. Gangguan hubung singkat tiga fasa
2. Gangguan Hubung singkat dua fasa
3. Gangguan hubung singkat satu fasa ketanah
Perhitungan gangguan hubung singkat ini
dihitung besarnya berdasarkan panjang penyulang,
yaitu diasumsikan terjadi 0%, 25%, 50%, 75%, dan
100% panjang penyulang.

4.2 Menghitung Impedansi
1. Impedansi sumber
𝑋𝑆 =

𝐾𝑉 2
𝑀𝑉𝐴

=

1502
2,691

𝑋𝑆 (𝑠𝑖𝑠𝑖 20 𝑘𝑉)

= 8,36 𝑂ℎ𝑚
=
=

202
1502
202
1502

x 𝑋𝑆 (𝑠𝑖𝑠𝑖 150 𝑘𝑉)
x 8,36 = 0,148 𝑂ℎ𝑚

2.

Impedansi transformator
202
𝑋𝑡 (𝑠𝑖𝑠𝑖 100%) =
= 6,667 𝑂ℎ𝑚
60
Nilai reaktansi trafo tenaga :
a. Reaktansi urutan positif dan negatit
𝑋𝑡1 = 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (%) x 𝑍𝑏
𝑋𝑡1 = 12,58% x 6,667 = 0,838 𝑂ℎ𝑚
b. Reaktansi urutan nol
Karena trafo daya yang mensuplai penyulang
gardu induk mempunyai hubungan YnynO+d yang
mempunyai belitan delta didalamnya, maka
besarnya :
𝑋𝑡0 = 3 𝑥 𝑋𝑡1 = 3 𝑥 0,838 = 2,514 𝑂ℎ𝑚
3. Impedansi penyulang
Besar nilai impedansi urutan positif (𝑍1 ),
urutan negatif (𝑍2 ), dan urutan nol (𝑍0 ) penyulang
untuk setiap titik gangguannya adalah sebagai
berikut:

4.3 Perhitungan Impedansi Ekivalen Jaringan
𝑍1𝑒𝑘𝑖 dan 𝑍2𝑒𝑘𝑖 dan lansung dapat dihitung
sesuai dengan titik lokasi gangguan dengan
menjumlahkan 𝑍𝑠 + 𝑍𝑡 + 𝑍𝑙
𝑍1𝑒𝑘𝑖 = 𝑍2𝑒𝑘𝑖 = 𝑍𝑠1 + 𝑍𝑡1 + 𝑍1𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔
= 𝑗0,148 + 𝑗0,838 + 𝑍1𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔
= 𝑗0,986 + 𝑍1𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔
𝑍0 Dihitung mulai dari trafo yang ditanahkan,
tahanan netral nilai 3𝑅𝑁 dan impedansi penyulang,
dapat di hitung untuk (𝑍0𝑒𝑘𝑖 ) ∶
𝑍0𝑒𝑘𝑖 = 𝑋𝑇0 + 3𝑅𝑁 + 𝑍0𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔
= 𝑗8,38 + (3 x 12) + 0
= 36 + 𝑗8,38
Maka untuk perhitungan impedansi ekivalen
(Z1eki, Z2eki, dan Z0eki) dapat dilihat pada Tabel
3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Perhitungan Impedansi Ekivalen
(𝑍1𝑒𝑘𝑖 , 𝑍2𝑒𝑘𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑍0𝑒𝑘𝑖 ) Menurut Lokasi
Terjadinya Gangguan

Tabel 1. Impedansi Penyulang Urutan Positif,
Negatif
4.4 Menghitung
Arus Gangguan Hubung
Singkat
1. Arus gangguan hubung singkat tiga fasa
Perhitungan arus gangguan hubung singkat
tiga fasa di titik lokasi yang diasumsikan 0 % dapat
dihitung :
𝐼3𝑓𝑎𝑠𝑎 =

𝑉𝑝ℎ
𝑍1 𝑒𝑘𝑖

=

20.000

Tabel 2. Impedansi Penyulang Urutan Nol
=
=

√3
𝑍1 𝑒𝑘𝑖

11547
0 + j0,986
11547
√02 +0,9862

= 11710 𝐴
Dengan cara yang sama untuk perhitungan
gangguan hubung singkat tiga fasa dilokasi yang
berbeda pada Penyulang Durian 1 Radak hasil
perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4

2.

Arus gangguan hubung singkat dua fasa
Perhitungan arus gangguan hubung singkat
dua fasa di titik lokasi yang diasumsikan 0 % dapat
dihitung :
𝐼2 𝑓𝑎𝑠𝑎 =
=
=

𝑉𝑝ℎ−𝑝ℎ
2 𝑥 𝑍1 𝑒𝑘𝑖
20.000
2 x (0 + j0,986)
20.000
√02 +1,9722

= 10141 𝐴
Dengan cara yang sama untuk perhitungan
gangguan hubung singkat Dua fasa dilokasi yang
berbeda pada Penyulang Durian 1 Radak hasil
perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4

Gambar 5. Kurva Arus Gangguan Hubung Singkat
4.5 Pemeriksaan Waktu Kerja Rele
1. Waktu Kerja Rele Tiga Fasa

Tabel 5. Pemeriksaan Waktu Kerja Relai
Untuk Gangguan Tiga Fasa

3.

Arus gangguan hubung singkat satu fasa
ketanah
Perhitungan arus gangguan hubung singkat
satu fasa ketanah di titik lokasi yang diasumsikan 0
% dapat dihitung :

𝐼1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑍
=
=

3 𝑥 𝑉𝑝ℎ
1 𝑒𝑘𝑖 +𝑍2 𝑒𝑘𝑖 + 𝑍0 𝑒𝑘𝑖
34641,016

2 𝑥 𝑍1 𝑒𝑘𝑖 +𝑍0 𝑒𝑘𝑖
34641,016
2 x (0 + j0,986)+(36 + 𝑗2,514)

= 955,08 𝐴
Dengan cara yang sama untuk perhitungan
gangguan hubung singkat satu fasa ketanah
dilokasi yang berbeda pada Penyulang Durian 1
Radak hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Perhitungan Arus Gangguan
Hubung Singkat

Gambar 6. Kurva Pemeriksaan Waktu Kerja Rere
Tiga Fasa
2. Waktu kerja rele dua fasa
Tabel 6. Pemeriksaan Waktu Kerja Relai

Untuk Gangguan Dua Fasa

Gambar 7. Kurva Pemeriksaan Waktu Kerja Rere
Dua Fasa
3.

Waktu kerja rele dua fasa
Tabel 7. Pemeriksaan Waktu Kerja Relai

Untuk Gangguan Satu Fasa Ketanah

Gambar 8. Kurva Pemeriksaan Waktu Kerja Rere
Satu Fasa Ketanah
4.6 Analisis
Dari tabel hasil perhitungan diatas dapat
dilihat bahwa waktu kerja relai di penyulang lebih
cepat bekerja di banding waktu kerja relai di
Incoming dengan selisih waktu (Granding Time)
0,405 dibulatkan menjadi 0,4. Selain dari pada itu
dapat dilihat jarak lokasi gangguan mempengaruhi
besar kecilnya selisih waktu (Granding Time).
Semakin jauh jarak lokasi yang terkena gangguan
maka semakin besar selisih waktu antara waktu
kerja relai di penyulang dengan waktu kerja relai di
incoming dan begitu pula sebaliknya, ini bertujuan
memberi kesempatan pada relai dipenyulang untuk
bekerja terlebih dahulu sebagai pengaman utama

(Main Protection) apa bila terjadi gangguan
hubung singkat di penyulang dan relai di incoming
bekerja sebagai pengaman cadangan (Back-Up
Protection) apabila relai dipenyulang tidak bekerja.
Dapat dilihat juga pada tabel diatas bahwa waktu
kerja relai untuk gangguan hubung singkat tiga fasa
lebih cepat dibanding waktu kerja relai untuk
gangguan hubung singkat dua fasa pada titik jarak
tertentu, dengan kata lain besar kecilnya arus
gangguan mmpengaruhi cepat lambatnya waktu
kerja relai, apabila ditinjau berdasarkan fasa.
Semakin besar arus gangguan maka semakin cepat
waktu kerja relai dan begitupun sebaliknya.
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil pada
penelitian ini adalah :
1. Kemungkinan banyaknya jumlah arus
gangguan hubung singkat yang terjadi pada
penyulang Durian 1 Radak karna terlalu
panjangnya jaringan SUTM 20 kV yang
memungkinkan resiko terjadinya gangguan
semakin banyak di penyulang Durian 1
Radak, dan ketidak sesuaian setting rele
proteksi dengan besarnya arus gangguan
hubung singkat yang terjadi.
2. Arus gangguan hubung singkat terbesar
adalah gangguan hubung singkat 3 fasa yang
terjadi pada titik lokasi gangguan yang
diasumsikan 0% = 11710 A, pada pada
penyulang Durian 1 Radak, sedangkan arus
gangguan hubung singkat terkecil adalah
gangguan hubung singkat 1 fasa ketanah
dititik lokasi gangguan yang diasumsikan
100% = 627,46 A. Setelah diketahui besaran
arus gangguan hubung singkat maksimum dan
minimum maka sebaiknya setting rele
proteksi pada penyulang Durian 1 Radak
dilakukan setting ulang sesuai besaran arus
gangguannya agar dapat meminimalisir
gangguan yang terjadi.
3. Waktu kerja rele dipenyulang lebih cepat
dibanding dengan waktu kerja relai di
incoming dengan selisih waktu (Granding
Time) rata-rata sebesar 0,4. Hal ini di
sebabkan
jarak
lokasi
gangguan
mempengaruhi besar kecilnya selisih waktu
(Granding Time). Semakin jauh jarak lokasi

4.

gangguan, maka semakin besar selisih waktu
kerja relai di incoming.
Setting OCR dan GFR yang didapat dari hasil
perhitungan

OCR sisi Incoming 20 kV

OCR sisi Penyulang 20 kV

𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 1818,6 A
𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 4 A
Tms = 0,189

𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 242,4 A
𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 4 A
Tms
= 0,173

GFR sisi Incoming 20 kV

GFR sisi Penyulang 20 kV

𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 65,04 A
𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 0,16 A
Tms = 0,23

𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 8,13 A
𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 = 1,3 A
Tms = 0,0893

5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diusulkan dalam
penelitian ini adalah :
1. Sebaiknya melakukan pembaharuan setting
ulang pada rele proteksi OCR dan GFR sesuai
besar arus gangguan hubung singkat maksimum
dan minimum pada penyulang Durian 1 Radak,
agar dapat meminimalisir gangguan dan
menjaga kualitas pelayanan listrik kekonsumen
tetap baik.
2. Berdasarkan ketidak sesuaian koordinasi pada
setting rele proteksi, maka diharapkan setting
rele proteksi OCR dan GFR untuk melakukan
setting ulang sesuai dengan arus gangguan
maksimum dan minimumnya di tiap zona titik
gangguan yang terjadi, agar pelayanan system
daya bisa sampai kekonsumen dengan baik.
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