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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari koordinasi pengaman FCO dengan 

Recloser adalah: 

1. Perubahan nilai arus gangguan hubung singkat pada Penyulang Kalibakal-05, 

dipengaruhi oleh perubahan letak gangguan (panjang saluran) dan nilai 

impedansi, saat letak gangguan semakin jauh dari sumber maka nilai 

impedansi semakin besar sehingga nilai arus hubung singkat akan semakin 

kecil, dan saat letak gangguan semakin dekat dengan sumber maka nilai 

impedansi semakin kecil dan arus hubung singkat semakin besar. 

2. Pada Penyulang Kalibakal-05, nilai arus gangguan hubung singkat terbesar 

yaitu 12655,24 A (arus gangguan hubung singkat 3 fasa) dan arus gangguan 

terkecil pada Penyulang Kalibakal-05 yaitu arus gangguan hubung singkat 1 

fasa yang besarnya 7894,382 A. Sedangkan untuk arus gangguan yang terjadi 

pada lokasi gangguan atau pada tiang KBL 06130T063B001 adalah 482,774 

A pada jarak 28,8 km. 

3. Pada saat terjadi gangguan satu fasa ketanah dengan arus sebesar 482,774 A, 

maka relai gangguan tanah (GFR) akan bekerja untuk trip dengan waktu 0,16 

detik. fuse link tipe K menghasilkan waktu 0,08 detik masih lebih cepat 

dibandingkan dengan waktu kerja recloser sehingga FCO putus sebelum 

reclose bekerja. Setelah mengganti fuse link tipe T dengan waktu kerja yang 
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lebih lambat yaitu 0,2 detik di koordinasikan dengan recloser selama 0,16 

detik jika gangguan masih terasa akan langsung diamankan oleh FCO dengan 

selang waktu 0,04 detik, Sehingga total waktu kerja FCO mulai dari 

merasakan adanya gangguan sampai dengan fuse link selesai lebur selama 0,2 

detik.  

4. Setelah dilakukan analisa, untuk mendapatkan koordinasi yang benar antara 

FCO dan recloser maka seharusnya FCO pada Penyulang Kalibakal-05 

menggunakan fuse link tipe T dengan rating sebesar 40 A. Sehingga jika 

terjadi gangguan satu fasa ke tanah pada percabangan KBL 06130T063B001 

recloser 2 KBL 05.160 akan reclose satu kali kemudian FCO putus 

sebagaimana ketentuan koordinasi antara pengaman recloser dan FCO. 

5.2 Saran 

1. Dalam pengoperasian dan penyesuaian rating FCO sebaiknya disesuaikan 

dengan standart operasi prosedur dan SPLN yang ada dan memperhitungkan 

kemungkinan terjadinya arus gangguan yang akurat. 

2. Dengan memperhatikan data gangguan pada Penyulang Kalibakal-05 

frekuensi ganguan cukup tinggi, sehingga pengawasan dan monitoring 

peralatan proteksi serta respon yang cepat saat menangani gangguan sangat 

penting untuk menjaga kehandalan dan mutu pelayanan energi listrik. 

3. Kebijaksanaan selanjutnya adalah mengganti fuse link pada FCO diganti 

menggunakan tipe kerja lambat atau tipe T agar koordinasinya dengan 

recloser optimal dan sesuai dengan SPLN 64:1985. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, dapat mengamati 

peralatan proteksi lainnya misal seperti PMT outgoing dan bisa juga 

mengamati seluruh Penyulang Kalibakal-05 atau lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


