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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian OCR (Over Current Relay)1 

      OCR  (Over Current Relay) atau relay arus lebih adalah relay yang bekerja 

terhadap arus lebih, ia akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai settingnya 

(I set).berfungsi untuk mengamankan peralatan terhadap gangguan hubung singkat 

antar fase, hubung singkat dan dapat digunakan sebagai pengaman beban lebih, 

Sebagai pengaman utama pada jaringan distribusi dan sub-transmisi sistem radial, 

Sebagai pengaman cadangan generator, transformator daya dan saluran transmisi. 

Pada dasarnya relay arus lebih adalah suatu alat yang mendeteksi besaran arus yang 

melalui suatu jaringan dengan bantuan trafo arus. Harga atau besaran yang boleh 

melewatinya disebut dengan setting. 

 

Gambar 2.1.Prinsip Kerja Rele Arus Lebih 

Sumber: http://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-

relay/http://mtrpagi.blogspot.co.id/2012/09/pengetahuan-dasar-gardu-induk-20-kv.html 

 

 

  

                                                             
1 http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html 
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2.2 Jenis relay arus lebih 

Jenis relay arus lebih : 

1. Relay waktu seketika (Instantaneous relay) 

2. Relay arus lebih waktu tertentu (Definite time relay) 

3. Relay arus lebih waktu terbalik (Inverse Relay) 

 

2.2.1 Relay Waktu Seketika (Instantaneous relay) 

Relay yang bekerja seketika (tanpa waktu tunda) ketika arus yang mengalir 

melebihi nilai settingnya, relay akan bekerja dalam waktu beberapa mili detik (10 – 

20 ms). Dapat kita lihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.2. Karakteristik relay waktu seketika (Instantaneous Relay). 

Sumber : http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html 

Relay ini jarang berdiri sendiri tetapi umumnya dikombinasikan dengan relay 

arus lebih dengan karakteristik yang lain. 

2.2.2 Relay arus lebih waktu tertentu (definite time relay) 

Relay ini akan memberikan perintah pada PMT pada saat terjadi gangguan 

hubung singkat dan besarnya arus gangguan melampaui settingnya (Is), dan jangka 

waktu kerja relay mulai pick up sampai kerja relay diperpanjang dengan waktu 

tertentu tidak tergantung besarnya arus yang mengerjakan relay, 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SnEwJliRRvI/AAAAAAAAA_w/JdPdJisMdws/s1600-h/karakteristik+relay+waktu+seketika.png
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 lihat gambar dibawah ini. 

 

                                                             

Gambar 2.3. Karakteristik Relay Arus Lebih Waktu Tertentu (Definite         

Time Relay). 

Sumber : http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html  

 

 

2.2.3 Relay arus lebih waktu terbalik 

Relay ini akan bekerja dengan waktu tunda yang tergantung dari besarnya arus 

secara terbalik (inverse time), makin besar arus makin kecil waktu tundanya. 

Karakteristik ini bermacam-macam dan setiap pabrik dapat membuat karakteristik 

yang berbeda-beda, karakteristik waktunya dibedakan dalam tiga kelompok : 

a. Standar invers 

b. Very inverse 

c. Extreemely inverse 

 

 

Gambar 2.4. Karakteistik Relay Arus Lebih Waktu Terbalik (Inverse Relay). 

Sumber : http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html 

 

http://1.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SnEwJAZJxNI/AAAAAAAAA_o/ctnhLZPHjGA/s1600-h/karakteristik+relay+arus+lebih+waktu+tertentu.png
http://4.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SnEwI2y5ayI/AAAAAAAAA_g/N5ml4hr35gQ/s1600-h/Karakteristik+relay+arus+lebih+waktu+terbalik.png
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         2.3 Pengaman Pada Relay Arus Lebih 

a.    Pada relay arus lebih memiliki Pengamanan hubung singkat fasa. Relay 

mendeteksi arus fasa. Oleh karena itu, disebut pula “Relay fasa”. Karena pada 

relay tersebut dialiri oleh arus fasa, maka settingnya (Is) harus lebih besar dari 

arus beban maksimum. Ditetapkan Is = 1,2 x In (In = arus nominal peralatan 

terlemah). 

b.     Pengamanan hubung tanah. Arus gangguan satu fasa tanah ada 

kemungkinan lebih kecil dari arus beban, ini disebabkan karena salah satu 

atau darikedua hal berikut: 

Gangguan tanah ini melalui tahanan gangguan yang masih cukup tinggi. 

Pentanahan netral sistemnya melalui impedansi/tahanan yang tinggi, atau 

bahkan tidak ditanahkan Dalam hal demikian, relay pengaman hubung singkat 

(relay fasa) tidak dapat mendeteksi gangguan tanah tersebut. Supaya relay 

sensitive terhadap gangguan tersebut dan tidak salah kerja oleh arus beban, 

maka relay dipasang tidak pada kawat fasa melainkan kawat netral pada 

sekunder trafo arusnya. Dengan demikian relay ini dialiri oleh arus netralnya, 

berdasarkan komponen simetrisnya arus netral adalah jumlah dari arus ketiga 

fasanya. Arus urutan nol dirangkaian primernya baru dapat mengalir jika 

terdapat jalan kembali melalui tanah (melalui kawat netral). 

 

 

Gambar 2.5. Sambungan Relay OCR dan GFR. 

Sumber : http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html 

http://dunia-listrik.blogspot.co.id/2009/07/relay-arus-lebih.html
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2.4 Arus Gangguan Hubung Singkat2 

Gangguan yang biasa disensor oleh rele arus lebih yaitu : 

a. Gangguan arus hubung singkat 3 fasa 

b. Gangguan arus hubung singkat 2 fasa 

Rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan arus gangguan hubung 

singkat yaitu dengan menggunakan hukum ohm :  

I =  
V

Z
 …...............................................................................................(2.1) 

I  = Arus Gangguan 

V = Tegangan Sumber 

Z = Impedansi dari sumber ke titik gangguan 

 

2.5 Perhitungan Impedansi Sumber3 

Impendansi sumber adalah nilai tahanan pada sisi primer, yang mewakili 

semua unit pembangkit. Beberapa perusahaan listrik memberikan data pada 

langganan untuk menetapkan pemutus rangkaian bagi instalasi industri atau sistem 

distribusi yang dihubungkan pada sistem pemakaian di seberang titik. Biasanya data 

tadi berupa daftar mega volt ampere hubung – singkat, dimana  

MVA hubung – singkat = 
MVA

Z
........................................................(2.2)4 

Dengan menyelesaikan Persamaan (2.2) dihasilkan :  

 Z1s = 
(nominal KV)2

MVA hubung−singkat
 Ω..............................................................(2.3) 

                                                             
2  Muhalan, Budi Yanto Husodo, Jurnal Analisa Perhitungan dan Pengaturan Relai Arus Lebih dan 

Relai Gangguan Tanah pada Kubikel Cakra 20 Kv di PT.  XYZ, hal 166 

3  William D.Stevenson, Analisis Sistem Tenaga Listrik, hal 249 

4 http://dunia-listrik.blogspot.co.id Dunia Listrik Short Sircuit calculation using MVA method 

(Manual) 
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 Untuk mengkonversikan impedansi yang terletak pada sisi primer ke sisi 

sekunder dari trafo, maka dilakukan dengan menyamakan rating daya transformator 

tenaga antara sisi primer dan sisi sekunder, maka :  

Z2s = 
KV2²(𝑠𝑒𝑘)

KV1²(𝑝𝑟𝑖) x Z1s (sisi 70 kV) ..........................................................(2.4)5 

 Dimana: 

 KV1 = Tegangan transformator tenaga sisi primer  (kV) 

 KV2 = Tegangan transformator tenaga sisi sekunder (kV) 

 Z1s = Impedansi transformator tenaga sisi primer  (ohm) 

Z2s = Impedansi transformator tenaga sisi sekunder (ohm) 

2.6 Perhitungan Impedansi Dan Reaktansi Transformator 

Impedansi pada transformator digunakan rumus sebagai berikut : 

Z1T = Z2T =j 
𝑀𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑀𝑉𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 x 

(𝐾𝑉𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜)²

(𝐾𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒)²
 x X%...........................................................(2.5) 

Reaktansi transformator tenaga tercantum pada name plate transformator. Untuk 

perhitungan reaktansi trafo digunakan rumus seperti persamaan berikut : 

Xt (100%) = 
(KV)2

(MVA)
 ...............................................................................(2.6) 

Nilai reaktansi transformator tenaga ini adalah reaktansi urutan positif negatif, 

maka digunakan rumus untuk menghitung reaktansi transformator urutan positif 

negatif, yaitu :  

Xt1 = X (%) x Xt (100%) .....................................................................(2.7) 

Dimana : 

 Xt1 = Reaktansi Trafo (Ohm)  

 X% = Reaktansi dalam % 

 

2.7 Perhitungan Impedansi Penyulang 

                                                             
4- Abiakto, Analisa Setting Rele Arus Lebih Pada Penyulang Enim Di Gardu Induk Sungai Juaro 

Palembang, hal 19 



                                                                                                                                                         12 

 Politeknik Negeri Sriwijaya                                                                  
    
    

 
 

Impedansi penyulang yang akan dihitung disini tergantung dari besarnya 

impedansi per km ( km/ohm ) dari penyulang yang dihitung, dimana nilainya 

ditentukan oleh jenis penghantar, luas penampang dan panjang jaringan SUTM. Maka 

rumus untuk menghitung impedansi penyulang yaitu : 

Impedansi Penyulang = Panjang Penyulang (Km) x Z (ohm/Km)..................(2.8) 

 

2.8 Perhitungan Impedansi Ekivalen Jaringan6 

Perhitungan impedansi ekivalen jaringan adalah perhitungan besarnya nilai 

impedansi ekivalen urutan Positif dan impedansi ekivalen urutan negatif dari titik 

gangguan sampai kesumber. Z1eq dan Z2eq dapat langsung dihitung sesuai lokasi 

gangguan, dengan menjumlahkan impedansi sumber, impedansi trafo, dan impedansi 

penyulang. Perhitungan Z1eq dan Z2eq yaitu : 

 

Z1eq = Z2eq = Zs + Ztl + Z1penyulang ........................................................................(2.9) 

 

2.9 Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa7 

Impedansi yang digunakan adalah impedansi urutan positif ekivalen Z1. 

Tegangannya adalah V fasa - fasa. Perhitungan arus gangguan hubung singkat 3 fasa 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

If3 = 
Vph

Z1eq
 = 

KV

√3

Z1eq
 ................................................................................(2.10) 

Dimana : 

 If3  = Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa 

 Vph  = Tegangan Fasa – Netral = 
20 KV

√3
 

 Z1eq  = Impedansi Z1 Ekivalen 

                                                             
6 Muhalan, Budi Yanto Husodo, Jurnal Analisa Perhitungan dan Pengaturan Relai Arus Lebih dan 

Relai Gangguan Tanah pada Kubikel Cakra 20 Kv di PT.  XYZ, hal 167 

7 Muhalan, Budi Yanto Husodo, Jurnal Analisa Perhitungan dan Pengaturan Relai Arus Lebih dan 

Relai Gangguan Tanah pada Kubikel Cakra 20 Kv di PT.  XYZ, hal 166 
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2.10 Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat 2 fasa8 

Impedansi yang digunakan adalah jumlah impedansi urutan positif + urutan 

negatif. Nilai ekivalen Z1 + Z2. Tegangannya adalah V fasa – fasa. Perhitungan arus 

gangguan hubung singkat 2 fasa dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

If2 = 
V

Z1eq + Z2eq  
 ..................................................................................(2.11) 

Dimana : 

If2 = Arus gangguan hubung singkat 2 fasa 

V = Tegangan Fasa – Fasa 

Z1eq = Impedansi Z1 Ekivalen 

Z2eq = Impedansi Z2 Ekivalen 

 

2.11 Prinsip Dasar Perhitungan Penyetelan arus9 

 Arus bekerja atau arus Pick up (Ip) adalah arus yang memerintah rele arus 

untuk bekerja dan menutup kontak sehingga rele waktu bekerja. Sedangkan arus 

kembali atau drop off (Id) adalah nilai arus dimana rele arus berhenti berkerja dan 

kontak rele kembali membuka sehingga rele waktu berhenti bekerja. 

             Untuk mengetahui perbandingan arus kembali dengan arus kerja secara 

sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

.........................................................................................(2.12) 

 

  

                                                             
8 Abiakto, Analisa Setting Rele Arus Lebih Pada Penyulang Enim Di Gardu Induk Sungai Juaro 

Palembang, hal 21 

9 Yogi Sanzarian Koordinasi Rele Arus Lebih dan Rele Gangguan Tanah Menggunakan Program 

Berbasis Electrical Transient And Analysis Program (ETAP) Pada Gardi Induk Bungaran Di PT. PLN. Hal 

17 

P

d
d

I

I
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dengan : 

 Is   :  penyetelan arus  

      Kfk    :  faktor keamanan, antara 1,1÷1,2 

Kd   : faktor arus kembali  

Imaks :  arus maksimum yang diijinkan pada peralatan yang  diamankan 

(diambil nilai arus nominalnya)  

2.11.1 Batas penyetelan maksimum relay arus lebih10  

Yang dimaksud batas penyetelan maksimum relay arus lebih adalah “relay 

harus bekerja bila terjadi gangguan hubung singkat pada rel berikutnya”. 

 

 

 

Gambar 2.6 Letak Relay 

. Sumber:Ir.H.Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D. 

Gambar Jaringan listrik yang terbagi dalam 3 zone 

Relay yang terdapat di A merupakan pengaman utama zone AB, sebagai pengaman 

cadangan untuk zone berikutnya AB dan C. 

 Batas penyetelan maksimum : 

 Is = Ihs 2 fase pada pembangkitan minimum 

Jenis relay ini penyetelan arus Is langsung dalam Amper  

 

                                                 ...............................................................................(2.13) 

                                                             
10 Ir. Hj. Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D., Dasar-Dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik, 2004, 58-64 

A B C

maks

d

fk
I

k

k
Is 
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dengan : 

 Is   :  penyetelan arus  

      Kfk    :  faktor keamanan, antara 1,1÷1,2 

Kd   : faktor arus kembali  

Imaks :  arus maksimum yang diijinkan pada peralatan yang  diamankan 

(diambil nilai arus nominalnya)  

2.12 Prinsip dasar perhitungan penyetelan waktu 

Untuk mendapatkan pengamanan yang selektif, maka penyetelan waktu dibuat 

bertingkat. 

  Relay arus lebih Waktu tertentu 

Misal suatu jaringan sistem radial seperti pada gambar dibawah: 

 

  

 

 

Gambar 2.7.Jaringan Listrik Sitem Radial 

 Sumber:Ir.H.Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D. 

Jika terjadi gangguan di titik F, maka untuk mendapatkan pengamanan yang 

selektif : tA > tB > tC. Karena pada reley arus lebih definite time waktu kerja relay 

tidak dipengaruhi oleh besarnya arus, maka untuk mendapatkan pengamanan yang 

baik perlu menentukan beda waktu ( tingkatan waktu ∆t ) antara dua tingkatan 

pengaman.  

 

 

A B C

F
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Jadi untuk penyetelan waktu pada rangkaian tersebut diatas adalah : 

 tC= t1  

            tB = t2 = t1 + ∆t  

            tA= t3  = t1 + 2 ∆t 

Contoh gambar jaringan listrik sistem radial untuk penyetingan waktu relay11 

 

Sehingga relay akan bekerja dengan beda waktu sebagai berikut : 

  tD = 0,2 detik  

Gambar 2.8 Jaringan Listrik Sistem Radial 

 Sumber:Ir.H.Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D. 

             

Karakteristik arus waktunya sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.9 Karakteristik Arus Waktu 

Sumber:Ir.H.Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D.. 

Hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat yang didapat, selanjutnya 

digunakan untuk menentukan nilai setelan waktu kerja rele (TMS).  

                                                             
11 11 Ir. Hj. Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D., Dasar-Dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik, 2004,hal 64 

A B C D

t

A B C D

tA

tB
tC

tD
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𝑡𝑚𝑠 =
𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑡((

𝐼 𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

𝐼 𝑠𝑒𝑡𝑡
)0,02−1)

0,14
.............................. (2.14) 

     

 Dimana : 

  t  = Penyetelan Waktu Kerja (s) 

  tms    = Setelan Waktu (s) 

  Ifault = Arus Gangguan 

  Isett   = Arus Setelan  

Untuk menentukan nilai TMS yang akan disetkan pada rele GFR sisi 

incoming 20 kV dan sisi 150 kV transformator tenaga diambil arus hubung 

singkat 1 fasa ke tanah.  

Persamaan untuk menentukan nilai TMS yang akan disetkan pada rele GFR 

sisi penyulang yang mengalami gangguan Sympathetic Trip menggunakan rumus 

dibawah ini.   

𝑡𝑚𝑠 =
𝑡𝑠𝑒𝑡𝑡((

√𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡2+𝐼𝑐𝑒2

𝐼𝑠𝑒𝑡𝑡
)0,02−1)

0,14
............................(2.15) 

 

Dimana : 

  t  = Penyetelan Waktu Kerja (s) 

  tms    = Setelan Waktu (s) 

  Ifault = Arus Gangguan 

  Isett   = Arus Setelan  

   Ice     = Arus kapasitif Penyulang 

 

𝑡 =
0,14 ×𝑇𝑚𝑠

(
𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

𝐼𝑠𝑒𝑡𝑡
)0,02−1

.........................................................(2.16) 

Dimana : 

  t  = Penyetelan Waktu Kerja (s) 
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  tms    = Setelan Waktu (s) 

  Ifault = Arus Gangguan 

  Isett   = Arus Setelan  

Persamaan yang digunakan dalam mencari waktu kerja rele pada penyulang 

yang terkena gangguan penyulang lain adalah sebagai berikut.  

 

𝑡 =
0,14 ×𝑇𝑚𝑠

(
𝐼 𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡2+𝐼𝑐 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢2 

𝐼𝑠𝑒𝑡𝑡
)0,02−1

 ..................(2.17) 

Dimana : 

  t  = Penyetelan Waktu Kerja (s) 

  tms    = Setelan Waktu (s) 

  Ifault = Arus Gangguan 

  Isett   = Arus Setelan  

                        Ic       = Arus Kapasitif 

  2.13 Ground Fault Relay (GFR)  

Gangguan satu fasa ke tanah sangat tergantung dari jenis pentanahan dan 

sistemnya. Gangguan satu fasa ke tanah umumnya bukan merupakan hubung singkat 

melalui tahanan gangguan, sehingga arus gangguannya menjadi semakin kecil dan 

tidak bisa terdeteksi oleh Over Current Relay (OCR). Dengan demikian diperlukan 

rele pengaman gangguan tanah.  

Pada gambar di bawah merupakan rangkaian pengawatan dari rele GFR. Rele 

hubung tanah yang lebih dikenal dengan GFR (Ground Fault Relay) pada dasar   nya 

mempunyai prinsip kerja sama dengan rele arus lebih (OCR) namun memiliki 

perbeda  an dalam kegunaannya. Bila rele OCR mendeteksi adanya hubungan singkat 

antara fasa, maka GFR mendeteksi adanya hubung singkat ke tanah.   
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Gambar 2.10 Rangkaian pengawatan rele GFR  
Sumber : http://abi-blog.com/pengertian-tujuan-pemakaian-jenis-relay/ 

 

2.14  Penyetelan Ground Fault Relay (GFR)12  

Sebagian besar gangguan hubung singkat yang terjadi adalah gangguan 

hubung singkat fasa ke tanah maka rele yang perlu digunakan adalah Ground Fault 

Relay (GFR). Untuk gangguan penggerak Ground Fault Relay (GFR) dipakai arus 

urutan nol serta tegangan urutan nol.Untuk sistem yang beroperasi dalam keadaan 

normal arus urutan nol tidak mengalir.  

Pada prinsipnya kerja arus gangguan fasa maka digunakan Ground Fault Relay 

(GFR). Prinsip kerja Ground Fault Relay (GFR) yaitu pada kondisi normal dengan 

beban seimbang arus –arus fasa Ir, Is, dan It (Ib) sama besar sehingga kawat netral 

tidak timbul arus dan rele gangguan tanah tidak dialiri arus. Namun bila terjadi 

ketidak seimbangan arus atau terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah maka 

akan timbul arus urutan nol pada kawat netral. Arus urutan nol ini akan 

mengakibatkan Ground Fault Relay (GFR) bekerja.  

Untuk menentukan penyetelan (setting) Ground Fault Relay (GFR) terlebih 

dahulu diketahui besar arus hubung singkat yang mungkin terjadi, dan harus 

diketahui terlebih dahulu impedansi sumber, reaktansi trafo tenaga, dan impedansi 

penyulang. Dan setelah ketiga komponen yang telah disebutkan , baru dapat 

ditentukan total impedansi jaringan. Total impedansi jaringan inilah yang akan 

                                                             
12 Yogi Sanzarian Koordinasi Rele Arus Lebih dan Rele Gangguan Tanah Menggunakan Program 

Berbasis Electrical Transient And Analysis Program (ETAP) Pada Gardi Induk Bungaran Di PT. PLN. Hal 

22 

 

http://abi-blog.com/pengertian-tujuan-pemakaian-jenis-relay/
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langsung digunakan dalam perhitungan arus hubung singkat. Dalam perhitungan arus 

hubung singkat satu fasa ke tanah sangat dipengaruhi oleh sistem pentanahan yang 

digunakan.  

 

Untuk mencari arus hubung singkat 1 fasa dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

I1fasa=
√3  𝑥 𝐸

𝑍 1𝑒𝑞+𝑍2𝑒𝑞+𝑍0𝑒𝑞  
....................................................(2.18) 

I 1fasa  = Besar arus gangguan 1 fasa  (Ampere) 

E  = Tegangan pada lokasi gangguan (Volt) 

Z0eq     = Impedansi ekivalen urutan nol (ohm) 

Z1eq     = Impedansi ekivalen urutan positif (ohm) 

Z2eq     = Impedansi ekivalen urutan negatif (ohm)   

 

  

2.14.1 Penyetelan Ground Fault Relay (GFR) pada Sistem Tanpa Pentanahan13  

Pada sistem ini arus gangguan satu fasa ke tanah relatif kecil namun terjadi 

pergeseran tegangan bila sistemnya menggunakan rele tegangan urutan nol. Maka 

rele ini tidak boleh bekerja bila terjadi pergeseran tegangan pada keadaan normal.  

                          V0 = 30% × V .......................................................(2.18) 

 

Dimana:  

  V0 = Penyetelan rele tegangan urutan nol  

  V  = Tegangan nol  

  

                                                             
13 Ir. Hj. Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D., Dasar-Dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik, 2004, 72-73 
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2.14.2 Penyetelan Ground Fault Relay (GFR) pada Sistem Pentanahan Langsung  

Penyetelan untuk pengaman gangguan tanah pada sistem ini sama dengan 

sistem pentanahan melalui tahanan rendah tetapi untuk sistem 3 fasa 4 kawat harus 

dipertimbangkan adanya ketidakseimbangan yang minimum. Penyetelan rele 

gangguan tanah pada sistem ini adalah :  

Iset = ks × Ivb ...................................................(2.19) 

Dimana :  

  Iset   =  Penyetelan arus gangguan tanah  

  Ivb  =  Arus tidak seimbang yang mungkin terjadi  

  Ks   =  Faktor keamanan, digunakan 1,2 – 1,5  

  

Karena pada jaringan ini arus gangguan cukup besar maka kriteria 

penyetelannya sama dengan rele gangguan antar fasa tetapi batas minimum dapat 

lebih kecil dari arus beban nominal.   

2.14.3 Penyetelan Ground Fault Relay (GFR) pada Sistem Pentanahan Melalui 

Tahanan Rendah  

         Penyetelan Ground Fault Relay GFR) pada Sistem Pentanahan Melalui 

Tahanan Rendah ada beberapa jenis, yaitu :  

2.14.3.1 Ground Fault Relay (GFR) pada SUTM  

Arus gangguan pada umumnya lebih kecil, hal ini karena gangguan tanah melalui 

tahanan gangguan tanah maka penyetelan rele ini adalah :  

                   Iset = 10% × I0    .....................................................................(2.20) 

 Dimana,   Iset = Penyetelan arus rele  

Io = Arus gangguan terkecil ( ujung penyulang )  

2.14.3.2 Ground Fault Relay (GFR) pada SKTM  
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Pada jaringan SKTM saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah aka mengalir 

arus kapasitif yang cukup besar termasuk pada penyulang yang tidak terganggu. 

Dengan diasumsikan saat menentukan penyetelan untuk batasan minimum harus 

diperhitungkan bahwa rele tidak boleh bekerja pada saluran yang tidak terganggu. 

Penyetelannya sebagai berikut :  

 

Iset = ks × IsCE ...............................................................(2.21) 

  Dimana :   

 Iset   = Penyetelan arus  

 IsCE   = Arus kapasitif saluran yang terpanjang operasinya  

 Ks   = Faktor keamanan digunakan 1,2 – 1,5.  

  

2.15 Penyetelan Ground Fault Relay(GFR) pada Sistem Pentanahan Melalui 

Tahanan Tinggi.  

       Pada sistem ini arus gangguan satu fasa ke tanah besarnya hanya 23 A dan tidak 

jauh dengan kapasistansi ke tanah. Artinya arus kapasistansi ke tanah tidak dapat 

diabaikan terhadap arus resistif.  

       Adapaun rele yang digunakan adalah rele gangguan tanah berarah. Rele ini 

sangat sensitif dengan karakteristik waktu tertentu. Rele ini mendapat suplai dari arus 

urutan nol tegangan urutan nol. Setelan minimum rele gangguan ini adalah 1 A.  

       Jika Is minimum masih bisa menyebabkan rele bekerja adalah 1,25 × Iset. Maka 

tahanan gangguan Rf maksimum yang masih menyebabkan rele bekerja sekitar 8500 

Ω. Jadi akibat sentuhan ranting pohon atau kawat putus menyentuh tanah diharapkan 

rele bekerja.  
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2.16 Setting GFR14  

 Dalam Ground Fault Relay ada beberapa hal yang harus disetting, dimana itu arus 

dan setelan waktunya. Penjelasannya sebagai berikut :   

2.16.1 Arus Setting GFR  

Penyetelan rele GFR pada sisi primer dan sisi sekunder transformator tenaga 

terlebih dahulu harus dihitung arus setting. Arus setting untuk rele GFR baik pada 

sisi primer maupun pada sisi sekunder transformator tenaga adalah :  

- Penyetelan arus pada sisi primer  

Iset primer = In Trafo × 20% 

Iset primer = In NGR × 10% 

- Penyetelan arus pada sisi sekunder 

Iset sekunder = Iset primer × Ratio CT ( Current Transformer ) 

                        Dimana : 

                        In Trafo = Arus Nominal Trafo 

                        In NGR = Arus Nominal NGR  

  Ifault = Arus Gangguan 

  Isett   = Arus Setelan  

2.17 Software Electrical Transient Analizer Program (ETAP)15 

  ETAP adalah software yang dapat melakukan pemodelan / perencanaan dan 

gambaran sistem kelistrikan yang ada di suatu industri ataupun wilayah. Software ini 

sangat bermanfaat untuk melakukan berbagai analisa. Analisa yang dapat dilakukan 

pada ETAP antara lain: 

 Load Flow Analysis 

                                                             
14 Yogi Sanzarian Koordinasi Rele Arus Lebih dan Rele Gangguan Tanah Menggunakan Program 

Berbasis Electrical Transient And Analysis Program (ETAP) Pada Gardi Induk Bungaran Di PT. PLN. Hal 

23 

 

15 http://etappowerstation.wordpress.com/  Pukul  04. 55 Wib, 12 Maret 2017 

http://etappowerstation.wordpress.com/
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 Unbalanced Load Flow Analysis 

 Short Circuit Analysis 

 Motor Acceleration Analysis 

 Harmonic Analysis 

 Transient Analysis  

 ETAP awalnya dibuat dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas 

keamanan fasilitas nuklir di Amerika Serikat yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi sistem monitor manajemen energi secara real time, simulasi, kontrol dan 

optimasi sistem tenaga listrik. ETAP dapat digunakan untuk proyek sistem tenaga 

listrik dalam bentuk diagram satu garis (on line diagram) dan jalur sistem pentanahan 

untuk berbagai bentuk analisis. 

 ETAP power station memungkinkan anda untuk bekerja secara langsung 

dengan tampilan gambar single line diagram/diagram satu garis. Program ini 

dirancang sesuai tiga konsep utama: 

1. Virtual reality operasi 

2. Total integration data 

3. Simplicity in data entry 
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Gambar 2.11 Gambar Kerja Editor pada ETAP 12.6 

  

 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja dengan ETAP power 

station adalah: 

1. One line diagram, menunjukkan hubungan antar komponen/peralatan listrik 

sehingga membentuk suatu sistem kelistrikan. 

2. Libary, informasi mengenai semua peralatan yang akan dipaka dalam sistem 

kelistrikan. Data elektris maupun mekanis dari peralatan yang detail dapat 

mempermudah dan memperbaiki hasil simulasi/analisa. 

3. Standar yang dipakai, biasanya mengacu pada standar IEC atau ANSI, 

frekuensi sistem dan metode-metode yang dipakai. 

4. Study case, berisikan parameter-parameter yang berhubungan dengan metode 

studi yang akan dilakukan dan format hasil analisa. 
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2.17.1 Elemen-elemen Sistem Tenaga Listrik Pada ETAP 

 Suatu sistem tenaga listrik terdiri atas sub-sub bagian, salah satunya adalah 

aliran daya dan hubung singkat. Untuk membuat simulasi aliran daya dan hubung 

singkat, maka data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan program simulasi antara 

lain: 

1. Data generator 

2. Data transformator 

3. Data kawat penghantar 

4. Data beban  

5. Data bus 
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Gambar 2.12  Elemen-elemen yang ada di ETAP 12.6 

 

 Program analisis ketidakseimbangan aliran daya pada software ETAP dapat 

menghitung tegangan pada tiap-tiap cabang, aliran arus pada system tenaga listrik dan 

aliran daya yang mengalir pada sistem tenaga listrik. Metode perhitungan 
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ketidakseimbangan aliran daya pada software ETAP menggunakan metode Current 

Injection.  

 

 

Gambar 2.13 Toolbar Unbalanced Load Flow di ETAP 12.6 

 

Gambar dari kiri ke kanan menunjukkan toolbar aliran daya, yaitu : 

1. Run Unbalanced Load Flow adalah icon toolbar aliran daya yang 

menghasilkan atau menampilkan hasil perhitungan aliran daya system 

distribusi tenaga listrik dalam diagram satu garis. 

2. Fault Insertion Open Phase A adalah icon untuk membuat beban tak 

seimbang. 

3. Display Option adalah bagian tombol untuk menampilkan hasil aliran daya. 

4. Alert View adalah icon untuk menampilkan batas kritis dan marginal dari 

hasil keluaran aliran daya sistem distribusi tenaga listrik. 

5. Report Manager adalah icon untuk menampilkan hasil aliran daya dalam 

bentuk report yang dapat dicetak. 
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