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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Joint Operating Body Pertamina – PetroChina East Java (JOB P-

PEJ) adalah perusahaan yang berkecimpung dalam dunia perminjyakan di 

Indonesia. Perusahaan ini terletak di Jl. Lingkar Pertamina, desa Rahayu 

kecamatan Soko yang terdapat di kabupaten Tuban. Di JOB P-PEJ terdapat 

Central Processing Area (CPA) yang dayanya disupplay dari Power Plant 1, 

jadi sangatlah  penting bagi perusahaan tersebut untuk menjaga kestabilitan 

sistem tenaganya, agar tidak mempengaruhi proses produksi di CPA. JOB P-

PEJ sendiri mempunyai 2 Power Plant, dimana Power Plant 1 terdiri dari 4 

buah turbine engine dan 1 diesel Onan, sedangkan  Power Plant 2 terdiri atas 

4 buah gas engine dan 2 buah turbin centour (rental). Dan pada Power Plant 

1 di terapkan  perencanaan load  shedding apabila ada salah satu generatornya 

yang mengalami shut down. 

Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga yang  dapat  

melayani  beban  secara  kontinyu,  tegangan  dan  frekuensi  yang  konstan,  

fluktuasi  tegangan  dan  frekuensi  yang  terjadi  harus  berada  pada  batas  

toleransi  yang  diizinkan  agar  peralatan  listrik  konsumen  dapat  bekerja  

dengan  baik  dan  aman.  Perubahan  beban  yang  bervariasi  berdampak 

pada kestabilan sistem.  Jika daya mekanik pada  poros  penggerak  awal  

tidak  dengan  segera  menyesuaikan  dengan  besarnya  daya  elektrik  pada  

beban  listrik  maka  frekuensi  dan  tegangan  akan  bergeser  dari  posisi  

normal.  Perubahan  yang  signifikan  dapat  menyebabkan  sistem  keluar  

dari  batas  stabil.  Oleh  karena  itu  perubahan  beban  harus  diikuti  

perubahan  daya  penggerak  generator.  Hal  ini  dimaksudkan agar terjadi 

keseimbangan antara daya beban  dan  daya  suplai.  Sehingga  frekuensi  dan  

tegangan  sistem  tetap terjaga pada posisi normal. 



 

2 

 

Stabilitas transient adalah  kemampuan dari suatu sistem tenaga untuk 

mempertahankan keadaan sinkronisasi setelah mengalami gangguan besar 

yang bersifat mendadak dengan asumsi bahwa pengatur tegangan otomatis  

atau automatic voltage regulator (AVR) belum bekerja. Pelepasan beban 

(load shedding) dapat menyebabkan adanya penurunan frekuensi sistem yang 

dratis, tetapi apabila tidak dilakukan load shedding secara manual maupun 

otomatis akan menyebabkan black out pada pembangkit. Load shedding 

merupakan metode pengurangan beban, yang bisa dilakukan secara manual 

dan otomatis. Pada suatu sistem tenaga listrik terdapat berbagai macam 

beban. Beban tersebut dapat berupa motor – motor induksi yang dimanfaatkan 

di lingkungan industri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana memodelkan sistem untuk menganalisa stabilitas transient 

setelah terjadi pelepasan beban di Power Plant 1 JOB P-PEJ? 

2. Bagaimana mendapatkan waktu pemulihan agar kehandalan sistem di 

dapatkan pada Power Plant 1 JOB P-PEJ setelah terjadi load shedding?  

3. Bagaimana stabilitas sistem kelistrikan setelah perubahan sistem? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari stabilitas transien ini meliputi : 

1. Mendapatkan pemodelan sistem dan menganalisa tentang stabilitas 

transien setelah dilakukan load shedding pada Power Plant 1 di JOB P-

PEJ. 

2. Mendapatkan waktu pemulihan agar kehandalan sistem pada power plant 

1 tetap optimal. 

3. Untuk menyelidiki stabilitas sistem kelistrikan setelah perubahan sistem 

atau  gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. 
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1.4 Batasan  Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Load Shedding diberlakukan pada Power Plant 1 di JOB P-PEJ. 

2. Frekuensi nominal sistem tenaga listik yang menjadi obyek penelitian 

adalah 60 Hz.  

3. Pelepasan beban di lakukan pada saat salah satu generator shut down dan 

akan semakin banyak beban yang di lepas apabila generator yang shut 

down bertambah. 

4. Pemodelan single line diagram tersebut di simulasikan dengan 

menggunakan ETAP 12.6.0.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir “Study Analisisa Stabilitas 

Transient Setelah  Load  Shedding di Joint Operating Body Pertamina-

PetroChina, Tuban” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap 

permasalahan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodelogi penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka mengacu pada buku dan jurnal ilmiah nasional maupun 

internasional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III, Perancangan  memuat ringkasan dan pokok pembahasan 

pada laporan studi kelayakan yang ada dan pengamatan penulis 

dilapangan yang dimaksudkan sebagai garis besar dan alur pembahasan 

agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari substansi dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab IV, Menganalisa sistem pada pembangkit JOB P-PEJ setelah  

terjadi  load shedding..   

BAB V PENUTUP 

Bab V   berisikan  sebuah  kesimpulan dan saran mengenai hasil “Study 

Analisisa Stabilitas Transient Setelah  Load Shedding di Joint Operating 

Body Pertamina-PetroChina, Tuban” 

 

 




