
5. PROTEKSI FEEDER 

 

Sistem proteksi feeder menyangkut proteksi saluran utama jaringan 

distribusi primer, saluran subtransmisi, dan saluran transmisi. Tipe proteksi yang 

dapat dipakai adalah: 

1. Proteksi arus lebih (overcurrent protection) 

a) Non-directional time and current graded schemes 

b) Directional time and current graded schames 

2. Proteksi jarak (distance protection), menggunakan rele jarak berkecepatan 

tinggi 

3. Proteksi pilot (pilot protection), salah satu dari tiga jenis: 

a) Wire-pilot protection 

b) Carrier-pilot protection 

c) Microwave-pilot protection 

 

Faktor-faktor yang menentukan pilihan jenis proteksi untuk feeder: 

1. Kelayakan ekonomi dari skema rele dalam menjamin kontinyuitas suplai 

listrik 

2. Tipe feeder, apakah radial atau loop 

3. Jumlah switching station yang terpasang seri dari ujung sumber sampai ujung 

beban terjauh 

4. Tersedia atau tidaknya kawat pilot 

5. Pentanahan sistem 

 

Proteksi arus lebih, dipilih untuk: 

− Proteksi back-up pada saluran transmisi/bila tundaan diperbolehkan 

− Feeder distribusi primer, sering dikoordinasikan dengan sekring 

− Proteksi gangguan tanah 

Proteksi jarak, digunakan pada: 

− Saluran transmisi yang memerlukan back-up dan sekaligus pemutusan yang 

cepat karena pertimbangan menjaga stabilitas 
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Proteksi kawat pilot, merupakan proteksi bentuk unit yang hanya bekerja 

jika gangguan terjadi di dalam zone proteksinya, tanpa memberi back-up kepada 

zone di dekatnya. Bekerjanya sangat cepat, karena itu sangat dibutuhkan untuk 

saluran distribusi primer bawah tanah berbentuk loop. 

Proteksi carrier-pilot digunakan sebagai proteksi utama pada transmisi 

saluran udara yang membutuhkan kecepatan sangat tinggi, pada tegangan ekstra 

tinggi. 

 

5.1 Proteksi Arus lebih 

Rele ini hanya mampu mendeteksi besar arus, bekerjanya lambat, dan 

konstruksinya sederhana dengan harga relatif murah. Oleh karena itu proteksi arus 

lebih hanya digunakan pada sistem yang sederhana, dimana pelepasan gangguan 

dengan waktu lambat tidak menggangu stabilitas sistem. Proteksi arus lebih 

banyak dipakai pada distribusi primer, dan sebagai pengaman gangguan tanah. 

 

5.1.1 Non-directional Time and Current Grading 

Selektivitas proteksi arus lebih mungkin dicapai melalui time-grading, 

current-grading, atau kombinasi keduanya. 

 

5.1.1.1  Time-graded systems 

 
a) Feeder radial, jauh dari sumber, Ix = Iy ≈ Iz 

 
b) Waktu kerja rele ke arah sumber makin panjang 

Gambar 5.1 Time-graded systems menggunakan definite time overcurrent relays 
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Pada sistem distribusi radial yang terletak jauh dari sumber, arus gangguan 

di sebelah-menyebelah sebuah bus tidak berbeda besarnya, seperti gangguan di X 

dan di Y, dimana Ix ≈ Iy. Untuk keadaan seperti ini selektivitas dicapai melalui 

time grading, misalnya Iy diputus dalam 0,5 detik, sedangkan Ix dalam 1 detik. 

Untuk saluran yang relatif pendek, tidak terdapat perbedaan besar arus gangguan 

yang cukup di kedua ujung saluran misal Ix ≈ Iy, dan Ix ≈ IA. Dalam keadaan 

seperti ini tepat dipasang definite time overcurrent relay. 

Apabila saluran cukup panjang sehingga terdapat perbedaan besar arus 

yang cukup antara ke dua ujung saluran, maka waktu kerja rele di dekat sumber 

akan lebih pendek, kalau dipasang rela arus lebih, yang karakteristiknya inverse. 

Tetapi hal ini akan sukar didapat apabila impedans ke arah sumber (ZS) jauh lebih 

besar dibandingkan impedans ke arah beban (ZL). Jadi bilamana ZS >> ZL 

penggunaan rele inverse akan kurang bermanfaat. Sebagai acuan, kemanfaatan 

rele inverse baru dicapai jika ZS < 2 ZL, atau arus hubung singkat pada ujung 

dekat ≥ 1,5 kali arus hubung singkat pada ujung jauh. 

 

5.1.1.2  Current-graded systems 

 
Gambar 5.2 Proteksi dengan OCR di primer dan sekunder trafo daya 

 

Selektivitas overcurrent relay (OCR) berdasarkan perbedaan setting arus 

tanpa disertai perbedaan waktu kerja, hanya diperbolehkan jika terdapat 

perbedaan besar arus gangguan. Pada Gambar 5.2, sebuah trafo daya mempunyai 

impedans yang cukup besar (12,5%) menyebabkan besar arus gangguan di B 

(dalam pu) lebih kecil dari arus gangguan di A, sehingga selektivitas kerja dapat 

dicapai dengan memilih setting OCR di B lebih rendah dari setting OCR di A. 

Apabila pada sebuah saluran terdapat beberapa OCR dengan instantaneous 

setting , selektivitasnya hanya dimungkinkan melalui current grading, seperti 

pada Gambar 5.3. 
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a) Diagram satu garis 

 

 
b) Setting dan kurve karakteristik OCR 

Gambar 5.3 Instantaneous OCR dipilih di G dan S2

 

Arus gangguan dari S2 ke S3 lebih kecil dibandingkan arus gangguan di saluran 

dari G ke S1 sehingga di S2 dan di G dapat dipilih karakteristik instantaneous, 

dengan setting IS2 < IG. Ini menghasilkan kerja seketika (tanpa tundaan waktu) dan 

memungkinkan dipilihnya setting TMS yang lebih rendah untuk OCR di S1 dan 

OCR di G. Perhatikan bahwa setting instantaneous tidak dapat melindungi 

sepenuhnya panjang S2 – S3 dan G – S1. 

 

5.1.1.3  Time and Current Grading 

Selektivitas diantara OCR satu dengan OCR lainnya dapat dicapai bukan 

hanya dengan memilih setting waktu (TMS) yang berbeda, tetapi secara 

bersamaan memilih setting arus yang berbeda, kalau ini diperlukan dan 

memungkinkan dilakukan dari segi rangkaian daya yang bersangkutan.  

Dengan memilih karakteristk Standard Inverse (SI), Very Inverse (VI), 

atau Extremly Inverse (EI), bahkan dengan hanya memilih setting arus yang 

berbeda dengan setting TMS yang sama, akan diperoleh waktu kerja yang 

berbeda. Pada Gambar 5.3 dan 5.4, untuk OCR di G dpilih setting arus IG dan 

TMS = 0,2 untuk OCR di S1 dipilih setting arus IS1 < IG dan TMS = 0,2. Hasilnya, 
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pada gangguan di S1 – S2, OCR di S1 bekerja lebih cepat dibandingkan kerja OCR 

di G. 

 

5.1.2 Selektivitas dan (sekaligus) Cepat 

Selain selektivitas sistem proteksi diisyaratkan bekerja cepat kalau tidak 

diperlukan penundaan pengisolasian gangguan, terutama pada arus gangguan yang 

cepat menimbulkan kerusakan atau ketidak-stabilan sistem. Time grading 

menggunakan rele definite time tidak dapat memenuhi persyaratan ini (Gambar 

5.1), dan kalau terdapat perbedaan besar arus gangguan yang cukup antara 

gangguan di pangkal (A) dan di ujung (B) pada saluran AB, hal tersebut dapat 

diatasi dengan memilih karakteristik tundaan terbalik (inverse time delay). 

Apabila memungkinkan aplikasi trip seketika dapat sangat mempercepat 

waktu trip, seperti pada Gambar 5.3, bersama dengan karakteristik tunda yang 

ada. Pada besar arus gangguan di atas setting arus trip seketika, tundaan waktu 

tidak sempat tercapai karena didahului oleh trip seketika. Tetapi apabila lokasi 

kedua OCR berdekatan, seperti di S2 dan di S3 pada Gambar 5.3, karakteristik 

instantaneous trip tidak dapat diterapkan. 

Dengan memilih karakteristik tundaan waktu yang lebih curam (VI atau 

EI) seperti pada Gambar 5.4, kalau keadaan memungkinkan, diperoleh manfaat 

time current and grading yang lebih sempurna. 

 

 
Gambar 5.4  Perbandingan rele IDMT terhadap VI (di S2) dan rele 

VI terhadap EI (di S1) 
 



 157

Bila terdapat perbedaan besar arus gangguan yang cukup besar maka penggunaan 

rele yang karakteristiknya lebih inverse akan memberikan waktu kerja lebih cepat 

pada arus yang lebih cepat pada arusyang lebih besar. 

Cara lain untuk mendapatkan waktu kerja rele yang lebih cepat adalah 

dengan menggunakan instantanoeus overcurrent relays. High-set relay 

memperpendek waktu trip sampai minimum, dan setting arusnya hanya harus 

dikoordinasikan dengan instantanoeus setting dari rele yang di dekatnya 

1. Rele instantaneous hanya efektif pemakainnya pada saluran dimana Zl > Zs . 

Untungnya hal ini didapat di dekat sumber, dimana arus hubung singkatnya 

besar sehingga perlu pemutusan yang cepat, 

2. Agar beberapa instantaneous unit yang terpasang seri dapat selektif maka 

pick-up setting-nya harus disetel makin besar ke arah sumber (current 

grading), 

3. Instantaneous o/c relay tidak dapat digunakan apabila selisih nilai arus 

gangguan antara kedua ujung saluran yang diproteksi dilampaui oleh selisih 

antara arus gangguan pada ujung jauh untuk keadaan pembangkitan 

maksimum dan minimum, yaitu: 
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Dengan nilai dalam keadaan pembangkitan rendah. SZ

4. Bila memang memungkinkan digunakannya O/C relay maka pick-up setting-

nya dipilih pada arus untuk hubung singkat di dekat ujung saluran yang 

dilindungi, pada keadaan pembangkitan maksimum. 

 

5.1.3 Instantaneus Overcurrent Relays 

Rele arus lebih seketika membuka tanpa tundaan waktu. Dengan waktu 

buka yang amat pendek (kira-kira 0,01detik) rele ini berguna untuk memutus arus 

yang besar yang terdapat bila gangguan terjadi di dekat sumber. Selain dipasang 

sebagai bagian dari proteksi arus lebih, rele yang bekerja seketika juga diperlukan 

untuk proteksi gangguan tanah terbatas (restricted earth fault). 
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Dalam waktu ½ sampai 1 siklus itu, arus gangguan umumnya mengandung 

komponen dc, dan ini akan menimbulkan jangkauan-lebih (overreacah). Rele 

bekerja (pick-up) pada nilai arus ac yang lebih rendah dari nilai setting-nya, yang 

karena mengalami offset akibat adanya komponen arus dc, arus tersebut menjadi 

naik dan terdeteksi oleh rele. Dari Gambar 5.5 dan persamaan bentuk gelombang 

arus hubung singkat tampak bahwa dengan offset yang penuh (100% offset), 

puncak gelombang arus yang pertama dapat mencapai 2 kali puncak gelombang 

tanpa offset. Overcurrent dapat dikurangi dengan cara: 

1) Menggunakan rele yang tidak sensitif terhadap komponen arus dc 

misalnya induction cup instantaneous unit, 

2) Menggunakan rele yang dikompensasi dengan dc filter, 

3) Melengkapi operating magnet relay dengan auxilary winding yang disertai 

kapasitor, agar beresonansi 50 hz. 

 

 
Gambar 5.5  Oscillogram showing decay of dc component and 

effect of asymmetry of current  
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Pemilihan Karakteristik Rele Arus Lebih 

5.1.3.2  Definite-time vs Inverse-time o/c Relay 

 
ZS = impedans antara lokasi rele dan sumber emf 
Zl = impedans saluran yang diproteksi oleh rele 
P  = reaktans rele arus lebih 

Gambar 5.6 Impedans terhadap arus gangguan 
 

Untuk hubung singkat di Q, arusnya 
lS

fQ ZZ
EI
+

=  

Untuk hubung singkat di P, arusnya 
S

fP Z
EI =  

Perbandingan arus hubung singkat di ujung jauh terhadap arus hubung 

singkat di ujung dekat rele: 
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ZZ
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Bila saluran B pendek dan jauh dari sumber maka >> dan . Dalam 

keadaan ini di P lebih efektif dipasang definite-time O/C relay. Mungkin pula 

cukup kecil, misalnya jika saluran A pendek dan banyak generator 

dioperasikan paralel. Tetapi pada saat beban ringan, sebagian generator dilepas 

dari operasi, sehingga berubah (bertambah). Jika / < 2 maka / < 

SZ lZ fPfQ II ≅

SZ

SZ SZ lZ fQI fPI 2/3 

sehingga masih memungkinkan mendapatkan waktu kerja lebih pendek untuk 

gangguan di P, apabila dipilih rele inverse. 

Beban umumnya dilindungi dengan sekring. Karakteristik sekring 

umumnya curam (I3t = k) dan bila dekat dengan sekring itu (arah sumber) 

terpasang rele arus lebih maka karakteristik rele yang tepat untuk dikoordinasikan 

dengan sekring adalah yang juga curam, misalnya extremly inverse characteristic. 

Dengan demikian dapat dipilih TMS yang bernilai kecil sehingga lebih cepat atau 

lebih aman. 
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A = inverse   D = instantaneous 
B = very inverse            TD = relay time dial setting 
C = extremly inverse  E = devinite (4 sec) 

Gambar 5.7 Tipikal karakteristik arus – waktu rele 

 

Karena besar arus gangguan If = V/(ZS +Zl) dengan ZS = impedans ke arah 

sumber dan Zl = impedans ke arah gangguan, diukur dari lokasi rele, maka:  

1. Besar arus gangguan yang bervariasi terhadap banyaknya unit pembangkit 

yang sedang beroperasi (paralel). Jika sebagian unit pembangkit sedang tidak 

bekerja, arus If akan lebih kecil sehingga jika dipasang rele arus lebih yang 
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karakteristiknya curam, pemutusan gangguan akan lebih lambat. Kalau terjadi 

busur api pada gangguan, kerusakan tidak dapat dihindarkan (pada mesin atau 

trafo). Karena itu karakteristik yang curam tidak bermanfaat di dekat sumber, 

untuk arus yang kecil (If < 3 IS). 

2. Apabalila ZS >> Zl maka If tidak berbeda banyak untuk gangguan di ujung jauh 

dan di ujung dekat dari saluran yang dilindungi. Oleh karena itu karakteristik 

inverse atau yang lebih curam tidak begitu efektif jika dipasang pada saluran 

distribusi yang jauh dari sumber, juga jika dipakai melindungi saluran yang 

pendek, dibandingkan karakteristik definite-time.  

 

Jika pada ujung dekat beban terdapat sekring, maka di ujung pada arah sumber, di 

dekat sekring dipilih karakteristik extremly inverse, dan makin mendekati ke arah 

sumber dipilih karakteristik yang makin datar. 

 

5.1.3.3  O/C Relay Dengan Voltage Monitoring 

Apabila terdapat variasi yang besar dalam pembangkitan yang 

menyebabkan arus hubung singkat minimum nilainya lebih kecil dari arus beban 

maksimum, maka rele arus lebih masih dapat dioperasikan apabila dilengkapi 

dengan monitor oleh undervoltage relay. Hubung singkat disertai dengan 

penurunan tegangan yang tajam, sedang beban maksimum tidak. Pilihan yang 

lebih baik adalah dengan menggunakan rele jarak. 

 

5.1.3.4  Extremly Inverse Time Overcurrent Relay 

Rele extremly inverse mempunyai kurve arus-waktu (I2t = K) yang paling 

curam, yaitu perbedaan waktu kerjanya paling besar untuk selisih nilai arus. 

Karena itu rele ini dapat dipakai dan bekerja selektif untuk seksi saluran yang 

relatif pendek, dimana impedansnya kecil dan rele IDMT tidak selektif untuk ini. 

Selektivitas dapat dicapai dengan baik pada arus yang besar, dan bila daya 

pembangkitnya relatif konstan. 

Karakteristik extremly inverse (I2t = K) ini amat baik untuk proteksi 

peralatan (apparatus) terhadap pemanasan lebih (overheating) karena I2t = K juga 
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merupakan karakteristik pemanasan peralatan. Pemakaian yang umum adalah 

untuk proteksi trafo pentanah, trafo daya, kabel-kabel daya yang mahal, kabel 

untuk kereta rel listrik, karena karakteristiknya yang serasi. 

Aplikasi khusus yang penting adalah untuk proteksi generator sinkron 

kapasitas besar (≥ 10 MW) terhadap beban tak imbang atau gangguan tak imbang. 

Beban dan gangguan tak imbang yang terlambat diatasi dapat menyebabkan 

pemanasan lebih pada rotor, untuk arus yang besar, gangguan harus diputus dalam 

waktu kurang dari 1 detik, sedangkan untuk arus yang kecil diperlukan tudaan 

waktu sampai ribuan detik. 

Agar generator tidak dibahayakan, tetapi juga tidak boleh di-trip jika tidak 

betul-betul perlu trip, diperlukan rele yang teliti dan karakteristiknya betul-betul 

tepat (matched) dengan karakteristik pemanasan rotor. Untuk ini diperlukan 

karakteristik extremly inverse dengan design bantalan khusus, yang diberi 

masukan melalui tapis urutan negatif (negatif sequence filter). 

Aplikasi penting yang lain adalah untuk dikoordinasikan dengan sekring, 

karena karakteristik mereka mempunyai bentuk yang sama, dan ini tidak dapat 

dilakukan dengan rele IDMT. Pada jaringan distribusi primer yang memerlukan 

tutup-balik (reclosing), pemakaian rele extremly inverse dapat mencegah rele trip 

kembali karena arus cold load pick-up pada reclosing interval (time) yang 

panjang. Pada rele IDMT reclosing setelah beban dingin dapat menyebabkan CB 

trip kembali. Supaya pemulihan (service restoration) dapat berjalan tanpa 

menyebabkan rele yang bersangkutan trip, maka waktu trip rele harus di atas 2,3 

detik untuk arus 1,7 kali setting. 

 

5.1.3.5  Memilih Karakteristik Inverse 

Tidak ada cara yang ilmiah untuk memilih karakteristik rele arus lebih 

yang ideal, yang spesifik bagi suatu aplikasi. Cara yang biasa dilakukan adalah 

dengan membuat perhitungan awal untuk setiap keperluan. Tetapi ada beberapa 

petunjuk yang dapat membantu, antara lain: 

1. Rele dengan karakteristik kurang-inverse 
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a) Apabila rele arus lebih digunakan terutama untuk back-up terhadap CB di 

dekatnya, jika digunakan sebagai pengaman utama saluran, maka rele yang 

kurang-inverse dengan karakteristiknya yang agak mendatar itu akan trip 

lebih cepat jika dibandingkan rele yang lebih-inverse. Sebagai rele back-

up rele tersebut akan bekerja pada arus gangguan atau PSM yang relatif 

kecil. 

b) Apabila instantaneous-trip dapat diterapkan dengan memuaskan (good 

instantaneous trip coverage is obtainable), maka karakteristik yang lebih 

mendatar memberikan waktu trip yang lebih pendek untuk arus gangguan 

di bawah instantaneous setting. 

c) Karakteristik yang lebih mendatar memberikan manfaat untuk diterapkan, 

dengan: 

− Tidak perlu ada koordinasi lebih jauh dengan piranti pengaman di sisi 

beban, misalnya jika melayani network-transformer. 

− Variasi arus gangguan antara ujung-dekat dan ujung-jauh saluran yang 

dilindungi, sangat kecil sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari 

penggunaan karakteristik yang lebih-inverse. 

2. Rele dengan karakteristik lebih-inverse 

a) Pada jaringan berbentuk loop, karakteristik yang lebih-inverse jauh lebih 

cocok (suitable) untuk digunakan. 

b) Pada jaringan distribusi, karakteristik yang lebih-inverse adalah yang 

paling tepat digunakan. 

3. Rele inverse (IDMT) dan very inverse adalah yang paling umum dipilih untuk 

proteksi gangguan tanah. Juga umum digunakan untuk proteksi tie-line. 

4. Kurve-kurve rele dengan karakteristik yang berbeda memerlukan koordinasi 

yang lebih cermat dan efektivitasnya terbatas. 
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Gambar 5.8 Time delayed overcurrent element – operation time characteristic 

 

 

5.1.4 Aturan Setting IDMT Untuk Gangguan Fase 

1. Rele harus menjangkau paling tidak sampai ke ujung dari zone proteksi 

berikutnya. Pada Gambar 5.4 misalnya, rele S1 harus mendeteksi gangguan di 

S3 pada keadaan arus gangguan minimum (pada pembangkitan minimum). 

2. Setting arus haruslah tidak lebih kecil dari arus beban maksimum (biasanya 

1,5 x rating CT), kecuali jika rele dilengkapi dengan monitor tegangan kurang. 
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3. Dakam memperkirakan setting arus, perlu ada kelonggaran (allowence), 

mengingat ketidak-telitian pick-up rele (dari 1,05 – 1,3 nilai tap, untuk rele 

elektromagnetik). 

4. Dalam hal pembangkitan bervariasi besar, lebih baik dipilih pick-up yang 

rendah, sehingga kebanyakan gangguan akan di-trip oleh rele pada bagian 

definite dari kurvenya. Sedangkan bila pembangkitan relatif tetap, sebaiknya 

dipilih pick-up yang lebih tinggi, sehingga rele bekerja pada bagian inverse 

dari kurvenya. 

5. Time multiplier (TMS) dipilih yang memberikan waktu tercepat bagi rele yang 

terpasang pada ujung terjauh dari sumber. Makin ke arah sumber, TMS dipilih 

yang memberikan selang waktu kerja (selective interval) yang cukup, pada 

arus gangguan maksimum di pertemuan zone proteksi (just beyond the nexr 

bus with maximum generation). 

6. Pada tempat, dimana tidak terdapat perbedaan besar arus di antara saluran 

yang terganggu dan yang sehat, selektivitas dapat dicapai dengan directional 

control. Misalnya, pada: 

a) Receiving-end dari dua saluran paralel 

b) Gardu-hubung di tengah saluran loop. 

 

5.1.5.1  Setting Rele Untuk Gangguan Tanah 

Lebih sederhana daripada setting rele untuk ganguan fase. 

1. Rele mendeteksi residual current, yang = 0 pada keadaan normal 

2. Impedans urutan nul saluran lebih besar dari impedans urutan positif maupun 

urutan negatifnya, dan berhenti sampai pentanahan sumber (trafo) terdekat. 

Dengan demikian besar arus residu bervariasi terutama terhadap jarak 

gangguan ke rele, dan bukan oleh variasi pembangkitan. 

Aturan setting sama seperti untuk setting gangguan fase, kecuali item No.2 tidak 

diperlukan. 
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5.1.5.2  Koordinasi OCR Pada Saluran Radial 

 

 
Gambar 5.9 Koordinasi OCR pada saluran radial 

 

 

Rele D 

Setting arus 50% = 2,5 A 

 Pada fault current 2.000 A  PSM = ( ) 20
52002,5

2000
=  

Pilih TMS 0,1 

 Waktu trip D pada PSM = 20  0,1(2,2) = 0,22 detik 
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Rele C 

Setting arus 100% = 5 A 

 Pada fault current 2.000 A PSM = ( ) 6,67
53005

2000
=  

 Dengan TMS 1 dan PSM = 6,67 waktu trip C = 3,5 detik 

 Waktu trip C dibutuhkan : 0,22 + 0,5 = 0,72 detik 

 TMS untuk C 0,21
3,5

0,72
==  

 Untuk fault current 3.000 A PSM = ( ) 10
53005

3000
=  

 Waktu kerja C = 0,21 (3,0) = 0,63 detik 

 

Rele B 

Setting arus 150% = 7,5 A 

 Pada fault current 3.000 A PSM = ( ) 6,67
53007,5

3000
=  

 Dengan TMS 1 dan PSM = 6,67 waktu trip B = 3,5 detik 

 Waktu trip B dibutuhkan : 0,63 + 0,5 = 1,13 detik 

 TMS untuk B 0,32
3,5

1,13
==  

 Untuk fault current 5.000 A PSM = ( ) 11,1
53007,5

5000
=  

 Waktu kerja B = 0,32 (2,95) = 0,95 detik 

 

Rele A 

Setting arus150% = 7,5 A 

 Pada fault current 5.000 A PSM = ( ) 8,34
54007,5

5000
=  

 Dengan TMS 1 dan PSM = 8,34 waktu trip A = 3,2 detik 

 Waktu trip A dibutuhkan : 0,95 + 0,5 = 1,45 detik 
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 TMS untuk A 0,45
3,2

1,45
==  

 Untuk fault current 6.000 A PSM = ( ) 10
54005

6000
=  

 Waktu kerja B = 0,45 (3,0) = 1,35 detik 

 
 
PSM                 

 
Detik 

 
Hubungan PSM dan waktu kerja rele IDMT pada TMS 1,0 

 

 
Error yang diijinkan menurut BSS pada TMS 1,0 

Gambar 5.10 Hubungan PSM dan waktu kerja rele IDMT; Error yang 
diijinkan menurut BSS pada TMS 1,0 
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5.1.5 Directional Time and Current Grading 

Pada saluran paralel dan loop atau ring, terdapat titik-titik lokasi 

gangguan, yang besar arusnya sama atau tidak berbeda cukup besar dirasakan oleh 

dua rele, padahal antara kedua rele tersebut harus bekerja selektif. Pada Gambar 

5.11 arus gangguan di X dan di Y, sama besarnya. Padahal untuk gangguan di X, 

rele H tidak boleh trip, begitu pula untuk gangguan di Y, rele G tidak boleh trip. 

Yang dapat dibedakan antara gangguan di X dan gangguan di Y adalah arah arus 

gangguannya. Untuk gangguan di X, arah arusnya di H menuju busbar, sedangkan 

di G keluar dari busbar. Sedangkan gangguan di Y, arah arus di G menuju busbar 

dandi H ke luar dari busbar. Dengan memasang directional OCR di G dan H 

dengan arah trip ke luar dari busbar, maka kedua rele tersebut menjadi selektif. 

 

 
Gambar 5.11 Rele arus lebih yang harus bersifat terarah 

 

Karena alasan yang serupa, maka rele arus lebih di A, B, dan C perlu 

karakteristik terarah, begitu pula rele di D, E, dan F. Tetapi pada rele di pangkal 

feeder paralel yang cukup panjang seperti rele K dan rele M pada Gambar 5.12, 

tidak diperlukan karakteristik terarah untuk karakteristik inverse rele tersebut. 

Rele terarah yang diperlukan pada OCR di L dan OCR di N, dengan rele N di 

back-up oleh rele K dan rele L di back-up oleh rele M. 
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Gambar 5.12 Saluran paralel yang panjang menyebabkan IM << IH

 

Pada sistem Gambar 5.12, arus gangguan dari K, IK = 9 KA dan arus 

gangguan dari M, IM = 3 KA. Rele pada pangkal feeder OCR-K dan OCR-M diset 

pada IS = 1.000 A, karakteristik EI dengan TMS = 0,2, dan dilengkapi dengan 

kerja seketika IINST = 6.000 A. Sedangkan rele pada ujung feeder L dan N diset 

pada IS = 1.000 A, karakteristik EI dengan TMS = 0,1. Maka, jika terjadi 

gangguan di F1, rele K trip seketika, diikuti oleh rele L seteleh 1 detik. Kalau rele 

L gagal, rele M akan trip dalam waktu 2 detik. Feeder pertama (K-L) diisolir oleh 

rele K dan rele L yang trip secara bergantian (sequential tripping) sedangkan 

feeder kedua (M-N) tetap bekerja karena rele N tidak menanggapi gangguan 

sedangkan rele M belum sempat trip. 

Kesulitan akan dialami kalau gangguan terjadi di dekat ujung feeder, 

seperti di F2. 

1) Kalau instantaneous rele K dan M terlalu rendah, adanya arus transient dc 

pada arus gangguan mungkin menyebakan gangguan di F2 ikut ditanggapi 

oleh kerja seketika rele M, 

2) Kalau instantaneous setting rele K dan M terlalu tinggi, gangguan pada 

ujung feeder (seperti di F2) ditanggapi oleh rele K dan M pada tundaan 

waktu yang hampir sama. 

Jadi untuk gangguan di dekat ujung feeder, selektivitas proteksi menggunakan rele 

arus balik akan sulit dicapai. 

 

5.1.6 Ground Faults 

Proteksi arus lebih untuk gangguan fase hanya dapat mendeteksi gangguan 

tanah kalau gangguan tanah tersebut menimbulkan arus gangguan tanah yang 
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besar, di atas setting OCR. Hal ini bisa terjadi pada sistem yang ditanahkan solid 

atau efektif. Pada pentanahan melalui resistans sering kali arus gangguan tanah 

dibatasi sampai tidak melebihi arus beban maksimum, supaya tidak berbahaya 

bagi peralatan. Gangguan tanah seringkali terjadi tidak solid, melainkan melalui 

resistans gangguan, misalnya melalui busur api listrik (arching), sehingga arus 

gangguan tanahnya kecil. 

Karena itu perlu dipasang rele arus lebih yang dapat mendeteksi arus 

gangguan yang kecil, di bawah arus beban maksimum. Rele gangguan tanah 

dipasang pada rangkaian arus sisa (residual circuit), sehingga mendeteksi arus 

urutan nul dari gangguan, seperti pada Gambar 5.13. 

 

 
 Gambar 5.13 Hubungan residual current relay 

 

Ground (fault) relay memberi burden yang lebih besar dibandingkan 

phase (fault) relay, khususnya pada jenis elektromekanis, karena itu perlu dicek 

kemampuan CT yang melayani. 
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1. Terhadap arus hubung singkat 3 fase, arus residu yang mengalir lewat rele:  

Ir = Ia + Ib + Ic

        = Ia + a Ia + a2 Ia = 0 

Terhadap arus hubung singkat fase ke fase, arus yang melalui rele juga nul, 

untuk hubung singkat fase A ke fase B: 

Ir = Ia + Ib = Ia – Ia = 0 

Terhadap hubung singkat ke tanah, arus yang melalui rele adalah jumlah arus 

nul dari ketiga fase, dikurangi arus residu karena perbedaan CT, Ifr, yang 

disebut false residual current. Sebutlah IA, IB, dan IB C adalah arus primer, Ia, Ib, 

dan Ic adalah arus sekunder CT, maka: 

 
n

III AcA
a

−
= ,  

n
III BcB

b
−

= ,  dan 
n

III CcC
c

−
=  

Arus melalui rele, ( ) ( )CcBcAcCBAr III
n
1    III

n
1I ++−++=  

karena 0I3III CBA =++  

dan ( ) ==++ frCcBcAc IIII
n
1 false residual current yang melalui rele 

maka ( ) fr0r I3I
n
1I −= ,  yaitu rele yang menerima arus lebih kecil, karena 

adanya false residual current  
 

2. Residual current relay dapat bekerja salah karena arus urutan nul palsu 

(spurious zero sequence current) yang ditimbulkan oleh ketidak-samaan trafo 

arus (CT inqualities) atau oleh karena ketidak-serempakan menutupnya kontak 

CB tiga fase. Untuk mengatasinya, kecepatan rele gangguan tanah tersebut 

dibatasi tidak kurang dari 2 siklus, atau dengan memasang resistor penstabil 

(stabilizing resistor) jika rele disusun dalam rangkaian gangguan tanah 

terbatas (restricted earth relay), yang digunakan untuk memproteksi 

kumparan trafo daya dan kumparan stator generator sinkron. Spurious zero 

sequence current bisa juga disebabkan oleh sekunder CT yang terbuka. Tetapi 

kalau residual current relay trip karena sebab ini, trip tersebut bukanlah 

sesuatu yang merugikan. 
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3. Koordinasi Earth (Ground) Fault Relays 

Besar arus urutan nul dihitung berdasarkan rumus:  

021
0 ZZZ

EI
++

=  

dengan E adalah tegangan fase sumber, Z1, Z2, dan Z0 berturutan adalah impedans 

urutan positif, impedans urutan negatif, dan impedans urutan nul dari rangkaian ke 

arah sumber. Nilai Z0 dapat ditambah dengan memasang impedans pentanahan 

titik netral sistem, untuk mengontrol besar arus gangguan tanah. Adanya trafo 

daya yang memisahkan dua level tegangan dapat membuat arus urutan nul tidak 

dapat mengalir dari level tegangan yang satu ke level tegangan yang lain, jika 

hubungan trafo tersebut adalah Y - ∆. Apabila sisi Y trafo tersebut ditanahkan, I0 

mengalir melalui pentanahan tersebut ke titik gangguan. 

 

 
Gambar 5.14 Residual current can flow only between agrounded 

neutraland ground fault 
 

Pada Gambar 5.14 ditunjukkan bahwa hanya arus urutan positif dan arus 

urutan negatif yang dicatu dari sumber (S) yang tidak ditanahkan, dan hanya dari 

netral sistem yang ditanahkan pada sisi Y trafo daya arus urutan nul mengalir. 

Berarti gangguan tanah yang terjadi pada level tegangan ini tidak dapat dilihat 

dari level tegangan yang lain. 
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4. Directional Earth Fault Relays 

Rele diberi masukan arus residu Ir dan tegangan residu Vr yang 

menghasilkan torsi sebanding dengan Ir Vr cos (φ - θ) dengan sudut φ adalah sudut 

fase antara Vr dan Ir, dan θ adalah sudut torsi maksimum rele. Torsi tersebut tidak 

tergantung pada fase mana gangguan tersebut terjadi, dan hanya dipengaruhi oleh 

nisbah R/X ke arah gangguan dari sumber. 

Arus residu didapat dari hubungan Y tiga buah CT, seperti biasa. 

Tegangan residu didapat dari trafo tegangan dengan lima kaki (five limb VT’s) 

dari tiga VT satu fase yang dihubungkan delta terbuka, atau dari trafo yang 

dipasang antara titik netral dan tanah (Gambar 5.15.) 

 
Gambar 5.15 Methods polarizing directional E/F relay 

 

Nilai tegangan residu Vr ketika terjadi gangguan, tergantung pada metode 

pentanahan titik netral sistem tersebut dan resistans gangguan. 
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− Makin tinggi impedans pentanahan netral, makin tinggi tegangan residu (dapat 

mencapai √3 kali tegangan fasenya) dan apabila impedans pentanahan itu 

resistif, menyebabkan faktor daya gangguan itu makin tinggi. Resistans 

gangguan kecil pengaruhnya terhadap Vr. Jadi, walaupun arus Ir lebih kecil, 

hasil torsinya tinggi. 

− Pada impedans pentanahan yang rendah (lebih-lebih pada metode solid 

grounding), tegangan Vr tidak lebih dari tegangan fasenya, dan karena 

jaringan sistem dayanya induktif, faktor daya arus gangguannya rendah. 

Resistans gangguan menyebabkan faktor daya gangguan lebih besar, tetapi 

akan menyebabkan Vr lebih rendah. 

Resistance grounded system memberikan kinerja directional GFR yang terbaik. 

Pada solidly grounded system, kinerja rele GFR terarah dapat diperbaiki dengan 

menambahkan kompensasi sudut fase, dengan arus Ir digeser ke belakang 

(lagging) sebesar 45° atau 60° terhadap posisinya semula. 

 

5. Deteksi Gangguan Tanah Pada Sistem yang Ditanahkan Melalui 
Kumparan Peterson 

Salah satu cara mencegah rele trip atau pemadaman yang disebabkan oleh 

gangguan temporer pada subtransmisi SUTT adalah dengan mentanahkan titik 

netral sumber melaui arc suppression coil atau kumparan Peterson. Kalau 

gangguan tanah bersifat permanen, harus ada indikasi terjadinya gangguan 

tersebut dapat dideteksi dengan memasang directional GFR yang sangat sensitif, 

terutama pada multi feeder system. Rangkaiannya seperti pada Gambar 5.16. 

Hubung singkat ke tanah terjadi pada fase A feeder pertama. Maka 

kapasitans fase A ke tanah hilang pada seluruh feeder. Yang ada adalah kapasitans 

ke tanah dari fase B (= Cab) dan dari fase C (= Cac) yang mengalir arus kapasitif 

Iab dan Iac. Jumlah Iab + Iac = Icap. Di titik gangguan ke tanah, mengalir arus If 

yang merupakan jumlah arus hubung singkat induktif Ia dan arus kapasitif yang 

berasal dari semua feeder n Icap : IF = Ia + n Icap ≈ 0. Pada feeder yang terganggu: 

Ir = Ir – Icap dengan arah trip. Pada feeder yang sehat dengan : Ir = – Icap dengan 

arah non-trip. 


