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ABSTRAK
EV ALUASI DAY A TERPASANG RSG-GAS SETELAH 12 TAHUN. Total bebaIl terpaSaIlg yang
terdapatpad.1sistemkelistrikan RSG-GAS lebih kecil dari 3 x 2500 kVA. Dari total bebaIl terpasang tersebut
terdapat beberapabeban yang tidak pema11dioperasikan, sehingga total beban terpasang yang dioperasikan
secara rutin I1laUPuninsidentil beIjun1lall kurang lebih 3700 kVA. Dengan kondisi bebaIl YaIlg denUkiaI1.
I1k1kc1
k.1p<1Sitas
terpasangtrafo daya yang 3x2500 kV A dianggap terlalu besar. DaInpak dari kelebillan yang
mencolok tersebut dirasakan pacta pembayaran rekening listrik yang ditanggung RSG-GAS. Pengurangan
daya terpaSaJlgdapatdilakukan mengingat bahwa terdapatbeberapabebanyang tidak dioperasikan sel1ingga
pasokan daya unnlk fasilitas tersebut dapat dicabut Dari hasil e\laluasi dan perhitungaIl YaIlg dilakukan
dita\\-arkan beberapa pilillan alternatif yang dapat dipilih sebagai langkah unnlk menguraIlg pembayaran

rekelunglistrik.

ABSTRACT
EVALUAllON
OF RSG-GAS POWER INSTALLED AFTER 12 YEARS. The total power installed in
RSG-GAS electric system less then 3 x 2500 KV A Some of powers installed included are tile never used
loads, so tile operationally total load installed tImt regularly operaJj9naland incidental are mllount about 3700
KV A. In this condition, tile capOCityof power transformer ~ed
3 x ~V
A becomes larger. The
influences of the nwninous power are electric bill pa)/mentby RSG-GAS. The reduces power installed may be
done as well as remember that some of the load not be operation so that the power consume for that facility
could be cut of[ TIle evaluationand calculation result gives some alternatively can be selectedto minimize the
electric bill payment.

PENDAHULUAN

unit trafo daya BHT, sedangkan trafoi lainnya
bersifat siaga. Dengan demikiaI1 daya maksimal
yang digunakan menjadi 2 x 1500 kV A = 3000
Kapasitas tersedia yang diberikan oleh PLN
untuk melnasok catu daya listrik RSG-GAS adalah KV A. NaInun untuk mengeta11ui dengan pasti
4800 KV A. Sedallgkan beban terpasang maksimwn apakah kapasitastersedia masioh mungkin dikurnngi
tau tidak, diperlukan kajian lebih lanjut atas
terdiri dari tiga unit trafo daya BHrO 1, BHT02, dan
BHT03 seperti pada gambar 1, masing-masing penggunaandaya maksimum dari tiap train (jalur)
distribusi yang terdapatpada sistemkelistrikan RSGdengan kapasitas1500 KV A. Kapasitastersediayang
GAS.
Sehinggadengan mengevaluasidaya terpasang
diberikan oleh PLN tersebut harus dibayar dengan
reaktor
setelah operasi dalaIn kurun waktu 12 tahun
paraIneter tarip biaya beban, dengan harga
akan
diperoleh
suatu kesimpulan apakall kapasitas
Rp.16.000,- /KV A (tarip P2). Penerapan tarip ini
daya tersediayang ada sekarang ini dapat dikurnngi
mlilai berlaku sejak bulan Mei 1998. Perubaltandari
d.:1ri dasar sebelwnnya yaitu tarip G2 sebesar untuk menekanbiaya beban.
Rp.4500,-/KVA
(bulan April 1998). Dengan
diberlakukam1ya tarip barn tersebut. maka setiap
bulan PRSG harus membayar rekening biaya beban
sebesar 4800 x Rp.16.000,- = Rp. 76.800.000,- /
bulan. Mengingat bahwa mode operasi reaktor
menggunakan metode dua operasi dan satu siaga
(stand by) , lnaka pelnikiran logis dapat dikatakan
ball\va reaktor dapat dioperasikan ltanya dengan dua

METODOLOGI
Metoda yang diternpkan pada penelitian ini
adalah menghitung seluruh penggunaan daya pada
tiap jalur distribusi dan menentukan deman factor
yang sesuai dengan kebutuhan, daIl menunuskan
pilihan altematif. Perhitungan penggunaan daya
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p<1datiap jalur did.:1sarkanalas diagratn satu garis
sistem kelistrikaIl RSG-GAS yang disederllanakan
seperti pad.:1Gatnbar I. Setelah data penggunaan
daya listrik diperoleh, nlaka daya maksinlal yatlg
dibuhlllkaIl Ik'lruS dikalikan dengan suatu koefisien
yang memmjukkan ketidak bersanlaan \vaktu
operasi, yatlg disebut dengan demandfactor. Untuk
menentukan besanlya angka demand factor, dapat
dilakukaJl dengan mengatnbil aSlllnsi ball\\"a
operasional reaktor sanIa dengaIl operasional
industri, sellingga delnand factor dapat diberi angka
0.7. BilatnatIa kapasitastersedia diberikan dengan Ps,
dan d.:1ya
terpasang diberikan dengan Pt, lnaka untuk
menentuk.'Ultenaga listrik yang tersedia P. cukup
hatldal menlaSOkdaya beban lnaksimum Pmak,
maka
d.:1ya tersedia yang diberikatl harus memenuhi

persyaratall
berikut:

P. ~ PInak
Sedangkan
Pmak= PtxKJ.

2

DilIltl11a:
KJ = demand factor
= koefisien yang menunjukkan ketidak bersaan

DUllaI1a:
Ph= dayayang dapatdihemat.
P.I = dayate~a
sekarnng
Po: = da)"ate~a yang diusulkan.
Rupial1 yang dapat dihemat setiap bularu1ya
ditenn1kandari daya yang dapat dihemat dikalikan
dengan bia)"abebat1kV A/bulan sepertidi ba\\-aI1ini:
Rupiah )'311g
dapatdihell1at/bulan
= PbXBiaya beban/kVA

RASa DAN PEMBAHASAN
Dari l1a5ilpengaIl1atandan pengl11npulandata
yang dilakukan pada tiap panel ditribusi yang
terdapat pada sistem kelistrikan RSG-GAS, maka
total beban terpasang yang diaIl1ati dapat dilil1at
seperti padaGambar 1.
Altematif pengurangan daya tersedia yang
dapat dipilih diberikan berda&1rkan apabila
modifikasi daya tersedia dilakukan, lnaka perubahan
tersebutakan :
1. Dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan
konstruksijaringan.
2. Tidak menimbulkan gangguan operasipemlatan
3. Dapat diterima setelah melakuk.m pemandingan

waktu operasi

= 0.7( untuk industri)
Perhitungan daya terpasang dilakukan dengan
pengaITh'ltan
dan pencataandata bebanyang terdapat
pada panel-panel distribllSi daya. Daya tersebut
dinyatakan dengan arus phasa I (anlper) sehingga
data yang terkwupul tersebut merupakan daya
terpasang satuphasa, Untuk menentukanbesar daya
terpa5allg dalaIU kV A, lnaka daya yang diperoleh
dalanl bentuk arus I tersebut dapat dikalikan dengan
tegangan satu phasa V (220 Volt). Untuk daya
terpasang tiga pi1asa, lnaka daya terpasang satu
pl1asa dikalikan dengan 3, seperti dalanl fUlllllS
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4.

biaya perubahan (penunlllan biaya) yang
ditetapkan PLN diperhitungkan dengan rupiah
yang dapatdihemat setiapbulannya.
Hanya merubah pembatasarus (CUlTentlimiter)

darijaringanPLN
5.
6.

Diperhitungkan mode opernsi reaktor yang
menganutdua operasi daD satu siaga.
Hams
mempertimbangkan
kemungkinan
penarnbahandaya terpasang pada lnasa yang

akandatang.
7.

Hanya dapat ditindak lanjuti pernasangannya
pada saatreaktor tidak dioperasikan.
Dari beberapakriteria yang diberikan di alas, lnaka
terdapat empat pilillan yang layak untuk dijadikan
berikut:
pertirnbangan untuk modifikasi daya tersedia yang
ada sekarang.Ke-empat aIternatif tersebut merniliki
Daya terpasang, Pt = 3 V x I.
3
kelebihan dan kekurangan ditinjau dari sudut
pandang/kriteria yang diberikan di alas. Setelah
Dimalli'l:
melakukan beberapapertimbangan yang dipandang
V = tegangan&'ltupl1asa
dapat memwakili kriteria dilnaksud, lnaka aIternatif
= 220Volt.
kapasitasdayatersedia diberikan pada Tabe13.
Dayatersediayang dapatdiusulkandipilih dari basil
Daya terpasang pada sistem kelistrikan RSGperhitungandaya maksimumdenganmenggunakan GAS dapat dihitung dengan menggunakan Gambar
persamaan1. Selisihdayatersediayang diususlkan 1 di atas. Hasil perhitungan daya terpasang dapat
dengandayatersediayangadasekarangini .yaitu:
dilihat padaTabell. PeInisahandaya terpasangpada
kolom tanpa in-pile loop diusulkan dengan
Ph = PsI-Ps2.
.4
pertimbangan bahwa setelall reaktor operasi dalam
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selllilg \\"aktu 12 ta1llm, temyata dari 11aSil
pile loop tersebut tidak pemaJ1 diOperasikaIl
pengllil1atan dapat disimpulkarn baJl\\"3 fasilitas inselungga dengan delnikian pasok.:111
daya unnIk
sistemtersebutdapatdihilangkan.

Tabel

Berdasarkall Tabel I di atas, dapat dilillat bahwa
bebmlterpa5allg lnaksimmn tanpa in-pile loop adalah
80~9,01 mnper. Dengan menggunakan nunus3, dan
mengmnbil harga tegangan satu pllasa sebesar220
Volt. lnaka daya terpasanglnaksimwn akan menjadi:
Ptmak

= 3 x 220 x 8049,01 VA
= 5320 kVA.

Berdasarkan pacta mode operasi reaktor "dua kerja
sam siaga", 1i1akadaya terpakai sebenarnya adalall
2/3 x 5320 kV A = 3547 kVA. Untuk menentukan
tellaga listrik yang tersedia, Ps cukup bandal
melnasok daya beban lnaksimum. maka Prnak
harus
memenulii persyaratanyang ditentukan seperti pacta
nunus I.
Jadi:
Prnak = 3547 kV A x 0.7
= 2482.9kVA
= 2500 kV A (pembulatan)
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Untuk antisipasi perkemballgan pel1alnbal1£'1l1
beball
pada waktu yang akan datang, diberikan toleransi
sebesar100/0,sehinggadaya rnaksiIllmll menjadi:
Prnak

= (10%x 2500) + 25000 kVA
= 2750 kVA.

Deugan cara yang saIna. rnaka beberapa aItematif
dapat dapat diberikan sebagai pertitnbangan dalam
modifikasi daya terpasang setelah 12 taI1Ulloperasi
dapat dililmt pada Tabel 3. Dalaxn llal ini asumsi
biaya bebanadalah Rp. 16.000,-/kVA/bulan.
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beban yang ditanggung dapat dikurangi. Dari
berbagaijenis beban terpasangyang ada, maka
pasokandaya untuk fasilitas in-pile loop dapat
Setelah 12 tahun operasi sistem kelistrikan
dihilangkan mengingat bah\\"a fasilitas tersebut
RSG-GAS. acta beberapa ha1 yang dapat
tidak
dioperasikan.
disampaikan
sebagai basil penelitian
dan
Dan
basil
perhitungandi atas. diberikanbeberapa
pengamatan alas daya terpasang. yaitu bahwa
daya terpasang maksimum 3 x 1500 kV A = -1-500 altematif yang dapatdipilih untuk memodifikasi
ulang dayatersediasehinggadenganmodifikasi
kV A yang acta disimpulkan terlalu besar untuk
tersebut,diharapkanbiaya bebandapatdikurangi.
memasok beban-beban yang acta sehingga masih

KESIMPULAN

dimungkingkan

untllk dimodifikasi

agar biava
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Gatubar Diagram satugaris sistemkelistrikan RSG-GAS yang disederl1anakan.
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