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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.    Konsep Dasar Bahaya Listrik (Electrical Hazard) 

2.1.1.  Kejut listrik (Electrical shock) 

Kejut listrik (electrical shock)  merupakan stimulasi fisik yang terjadi ketika arus 

listrik mengalir melalui tubuh manusia. Aliran arus listrik melalui tubuh adalah sebuah fungsi 

dari tahanan dari berbagai jalur aliran aus listrik. Gejala-gejala akibat fenomena ini dapat 

berupa perasaan geli ringan, kontraksi otot hebat, gagal jantung atau kerusakan jaringan otot. 

Aliran arus yang melalui tubuh membawa energi dalam bentuk panas. Besaran energi 

dapat diperkirakan dengan : 

 J=I
2
Rt ................................................................. (2.1) 

Di mana :  

J  = Energi (J) 

I  =  Arus (A) 

R  =  Tahanan arus yang melalui tubuh  (Ω) 

T   =  Durasi aliran arus (detik) 

Apabila terdapat cukup panas yang dihantarkan, terbakarnya kulit dan kegagalan 

organ tubuh dapat terjadi. Di mana besaran nilai panas yang dihantarkan adalah proporsional 

dengan durasi waktu arus listrik.  

Tabel 2.1 berikut menunjukkan hubungan antara frekuensi terhadap dampak bahaya 

aliran arus listrik yang melalui tubuh.  
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Tabel 2.1. Tabel range frekuensi terhadap tingkat luka akibat listrik (electrical injury) [1]  

 

Besaran arus yang melalui tubuh berdasarkan hukum Ohm, adalah 

I= 
𝐸

𝑅
............................................................... (2.2) 

Di mana :  

I  =  Besaran arus (A) 

E  =  Tegangan  (V) 

R  =  Tahanan arus yang melalui tubuh  (Ω) 
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Tabel 2.2. Nominal resistansi (tahanan) untuk berbagai bagian tubuh manusia [1]  

 

 

Tabel 2.3. Nominal resistansi (tahanan) untuk berbagai jenis material [1] 

 

Keterangan : 

Resistansi merujuk  untuk luas area 130 cm
2
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Tabel 2.4. Respon manusia terhadap besaran arus [1] 

 

Keterangan : 

Data merupakan asumsi untuk orang dengan berat badan  68 kg. 

 

2.1.2. Busur listrik (arc) 

Busur listrik (electrical arc) terjadi ketika sejumlah besar dari arus listrik melalui 

udara. Yang mana karena disebabkan  udara  yang merupakan konduktor yang buruk, 

sebagian besar arus listrik menyebabkan menguapnya material terminal dan ioniasi partikel-

partikel udara. Campuran super panas ini , mengionisasi material melalui aliran arus busur 

listrik yang disebut sebagai plasma. Pelepasan energi dari busur listrik terjadi dalam tiga 

bentuk, yaitu : cahaya, panas dan mekanis. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi luka akibat busur listrik antara lain : 

1)  Jarak,  jumlah kerusakan yang dterima berkurang berdasarkan sekitar kwadrat 

jarak dari sumber busur listrik. Di mana dua kali jarak yang lebih jauh adalah 

sama dengan seperempat tingkat kerusakan yang dihasilkan. 
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Gambar 2.1.  Dampak kerusakan busur listrik yang diakibatkan oleh busur listrik tegangan 

240 V [1] 

 

Besaran energy pada busur listrik dinamakan dengan  input energi busur listrik (arc 

input enegys), yang mana dapat dihitung berdasarkan formula : 

Jarc = ∫ 𝑉
𝑡

0
 𝑎𝑟𝑐 𝑥 𝐼𝑎𝑟𝑐 𝑥 cos(Ɵ)𝑥 𝑑𝑡 ................................. (2.3) 

Di mana : 

Jarc  = Energi busur listrik (J) 

Varc = Tegangan busur listrik (V) 

Iarc   = Arus busur listrik (A) 

T   = Waktu (detik) 

Berdasarkan hasil riset, diketahui bahwa busur listrik sangat jarang berbentuk 

sinusoida sempurna (bagaimanapun, sinusoida sempurna akan menghasilan energy terbesar). 

Oleh karena itu, persamaan di atas dapat diselesaikan dengan : 

 

Jarc = Varc x Iarc x t x cos (ɵ) ..................................……… (2.4) 

Dimana ɵ adalah sudut antara arus dan  tegangan 
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Arus busur listrik bervariasi sebagai fungsi dari beberapa variabel dan dihitung 

dengan berbagai metode. Standar IEEE 1583-2002 menetapkan formula untuk busur listrik 

dengan tegangan kurang dari 1 kV (persamaan  2.5) dan persamaan (2.6) untuk sistem dengan 

tegangan ≥ 1kV 

 

Log10(Ia)=K+0.622log10(Ibf) + 0.0966V + 0.000526G + 0.5588Vlog10(Ibf) - 0.00304Glog10(Ibf)

 .......................................... (2.5) 

 

 

      Log10(Ia)=0.00402 + 0.983log10(Ibf) .......................... ………(2.6) 

 

Di mana : 

Ia  = Arus busur listrik (kA) 

K  = Konstanta ( -0.153 untuk konfigurasi terbuka dan -0.097 untuk konfigurasi 

tertutup/box) 

Ibf = Bolted, RMS simetris, arus gangguan tiga fasa (kA) 

V = Tegangan sistem fasa ke fasa (kV) 

G = Gap/ jarak antara konduktor (mm) 

 

Ketika terjadinya busur listrik yang sebenarnya terjadi dalam bentuk yang bervariasi, 

solusi realistis dapat dimulai dengan mengasumsikan bahwa busur listrik berbentuk silinder 

plasma dengan panjang L dan radius r. Di mana struktur silinder ini memiliki area yang 

serupa dengan 2πrl. Sehingga bidang radius busur listrik dapat ditentukan dengan : 

  Rs= 
1

2
√2𝑟𝐿 ................................................ ...(2.7) 

Di mana: 

Rs = Radius ekuivalen bidang busur listrik 

R  = Radius silinder busur listrik 

L  = Panjang busur listrik 



14 

 

 

Gambar 2.2.  Silinder dan bidang ekuivalen busur listrik [1] 

 

Pada terjadinya busur listrik, memiliki potensi luka bakar akibat busur listrik (arc 

burns) sebagai akibat dari sifat thermalnya. Sehingga secara umum memiliki tiga kategori, 

yakni : 

1)   Luka bakar derajat satu, yang menyebabkan luka berat menyakitkan pada lapisan 

terluar kulit. Pada luka bakar derajat ini, hanya dapat meninggalkan sedikit 

kerusakan permanen karena seluruh area petumbuhan masih dalam keadaan baik. 

Penyembuhan biasanya dapat dilakukan secara cepat dan tanpa meninggalkan 

bekas. 

2)   Luka bakar derajat dua, yang secara relatif menghasilkan beberapa kerusakan 

jaringan dan pelepuhan. Jika luka bakar terjadi pada kulit, maka seluruh lapisan 

terluar akan rusak. Penyembuhan terjadi dari kelenjar peluh dan kantung rambut. 

3)   Luka bakar derajat tiga, yang menyebabkan kerusakan seluruh pusat 

pertumbuhan. Jika luka bakar adalah kecil, penyembuhan bisa dilakukan dari 

pinggir area yang rusak. Tetapi, bagaimanapun luas area luka bakar derajat tiga ini 

memerlukan okulasi (penempelan) kulit manusia dalam pemulihannya. 
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Gambar 2.3.  Luka bakar yang diakibatkan oleh busur listrik tegangan tinggi [1] 

 

 

Gambar 2.4. Skema ilustrasi terjadinya busur listrik [1] 

[1][2] 
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2.2.  Analisis aliran daya (load flow) 

Analisis aliran daya (load flow study) sering di istilahkan pula dengan power flow 

study merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi  tegangan dalam masing-

masing bus (magnitude dan sudut fasa tegangan), arus, aliran daya aktif dan reaktif dalam 

kondisi pembangkitan dan pembebanan tertentu pada sistem kelistrikan. Disamping itu, 

analisis ini dapat mengidentifikasi rugu-rugi (losses) pada generator, jaringan distribusi, 

transformator dan beban-beban yang dapat menjadi factor penyebab peralatan mengalami 

kondisi overload atau level tegangan yang melebihi ambang batas peralatan. Sehingga 

analisis ini dapat berfungsi sebagai acuan kondisi awal sistem kelistrikan sebelum dilakukan 

pengembangan sistem sebagai langkah optimalisasi stabilitas sistem serta sebagai kondisi 

awal untuk dilakukannya analisis-analisis tingkat lanjut dalam sistem kelistrikan seperti 

analisis hubung singkat, koordinasi proteksi, arc flash dan analisa tingkat lanjut lainnya 

dalam sistem kelistrikan plant. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini adalah : 

- Data bus 

- Data branch (transformator, jaringan transmisi, kabel, reactor dan impedansi) 

- Data generator 

- Data beban motor 

- Data untuk beban statis (static load) 

- Data untuk beban gabungan (lumped load) 

Pada umumnya, analisis aliran daya ini dibutuhkan untuk sistem kelistrikan dengan 

kondisi-kondisi, antara lain : 

- Kondisi pembebanan sistem kelistrikan yang bervariasi 

- Adanya peralatan-peralatan khusus 

- Penambahan generator baru 

- Penambahan jaringan transmisi dan kabel  

- Interkoneksi terhadap sistem kelistrikan lainnya 

- Analisis pertumbuhan beban 

- Evaluasi rugi-rugi jaringan sistem kelistrikan 
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Dalam penyelesaian analisis ini, diperlukan permodelan terhadap jaringan, generator, 

transformator, kapasitor hingga pembebanan secara menyeluruh. Adapun metode pendekatan 

untuk penyelesaian analisis aliran daya yang sering digunakan adalah metode Gauss-Seidel 

dan metode Newton Raphson. Metode Newton Raphson diimplementasikan dalam tugas 

akhir ini karena merupakan metode yang lebih cepat dalam mencapai nilai konvergen 

sehingga proses iterasi yang dilakukan lebih sedikit dan berdampak pada cepatnya metode 

perhitungan meskipun memerlukan nilai-nilai masukan parameter peralatan yang lebih 

banyak di banding metode lainnya, selain itu pula metode Newton Raphson ini lebih sesuai 

untuk kondisi sistem kelistrikan yang memiliki skala besar. Pada pendekatan dengan metode 

ini, derivative parsial digunakan untuk membentuk matriks Jacobian.  

 

2.2.1.  Klasifikasi Bus 

Pada umumnya, bus dalam sistem kelistrikan diklasifikasikan dalam tiga kategori, 

antara lain : 

- Slack bus, yang juga diistilahkan dengan swing bus. Merupakan bus referensi dari 

sudut fasa dan magnitude untuk seluruh bus lainnya. Bus ini berfungsi 

menyediakan daya aktif (P) dan reaktif (Q) untuk mensuplai rugi-rugi transmisi 

dari tidak diketahui hingga solusi penyelesaian akhir dapat diperoleh.  

- Bus beban (load bus), dikenal dengan bus PQ yang berfungsi menentukan daya 

aktif (P) dan daya reaktif (Q). Merupakan bus yang terhubung dengan baban-

beban dalam sistem kelistrikan. Besaran magnitude dan sudut fasa pada bus 

tegangan tidak diketahui hingga solusi penyelesaian akhir diperoleh.  

- Bus kontrol tegangan (voltage controlled bus), dikenal dengan PV bus yang 

merupakan bus dengan tegangan dapat dikontrol melalui pengaturan daya aktif 

dan magnitude tegangan. Adapun sudut fasa tegangan dan daya reaktif tidak 

diketahui hingga solusi penyelesaian akhir diperolah.   
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Tabel 2.5. Tabel ringkasan kategori bus dalam sistem kelistrikan [3] 

 

 

Selanjutnya, adapun persamaan umum dalam aliran arus menuju suatu bus, adalah : 

 ......................... (2.8)

  

Yang dapat juga ditulis dalam bentuk persamaan, sebagai berikut : 

………....…………………………….........(2.9) 

 

Di mana daya kompleks pada bus P, adalah : 

………..……………………………………………….………(2.10) 

 

Dengan substitusi persamaan (2.9 ke persamaan 2.10), maka akan diperoleh : 

……...………………………………………..……(2.11) 
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Apabila bagian real dan imaginer pada persamaan (2.11) dipisah, maka diperoleh : 

.……..………………………………………………...(2.12) 

           

…………………………………….…...………….....(2.13) 

          

Sehingga, jika impedansi dinyatakan dalam bentuk siku-siku maka diperoleh : 

……………….…..……….(2.14) 

 

Sehingga persamaan daya dalam persamaan (2.12) dan (2.13) akan menjadi : 

…………….…..………(2.15) 

Dan  

…………….….….………(2.16) 

 

2.2.2.  Analisa Aliran Daya dalam Metode Newton Raphson 

Metode Newton Raphson merupakan metode iterasi yang memperkirakan set 

persamaan simultan non linear ke bentuk sebuah set persamaan linear dengan menggunakan 

pengembangan  rangkaian Taylor. Pada metode ini, besar dan sudut pada slack bus 

ditentukan dan dapat diabaikan dari perhitungan iterasi dalam menentukan tegangan. 

Sedangkan pada bus generator, daya aktif dan magnitude tegangan adalah bernilai tetap yang 

mana pada perhitungan iterasinya hanya dilakukan pada daya reaktif.  Metode Newton 

Raphson ini lebih efisien dan praktis untuk digunakan dalam sistem kelistrikan dengan skala 

yang besar, di mana kelebihan utama metode ini adalah bahwa jumlah iterasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai penyelesaian adalah bebas dari tingkat ukuran permasalahan dan 

dapat dilakukan perhitungan oleh program secara sangat cepat. Berikut adalah permasalaha 

aliran daya yang diformulasikan dalam bentuk polar. 

 

…………………………...………………….(2.17) 
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……………..……….………...………….(2.18) 

 

Persamaan Pi dan Qi merupakan set persamaan aljabar nonlinear dalam variable 

bebas, dengan magnitude tegangan per unit dan sufut fasa dalam radian sehingga dapat secara 

lebih mudah untuk diamati bahwa kedua persamaan untuk masing-masing bus dapat 

ditentukan melalui persamaan (2.9) dan (2.10) serta satu persamaan untuk masing-masing bus 

control berdasarkan persamaan (2.9). Dengan mengembangkan persamaan (2.9) dan (2.10) 

dalam rangkaian Taylor dan mengabaikan orde lebih tinggi, dapat diperoleh : 

.............… (2.19) 

         

Berdasarkan persamaan di atas, bus 1 diasumsikan sebagai slack bus. Sehingga secara 

umum, persamaan (2.18) di atas dapat dituliskan kembali sebagai : 

.……….………........…… (2.20) 

[3][4] 
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2.3.  Analisis hubung singkat (short circuit)  

Hubung singkat (short circuit) adalah konduktivitas abnormal dengan impedansi yang 

sangat kecil antara dua atau lebih bagian penghantar yang memiliki perbedaaan potensial dan 

disebabkan oleh kegagalan isolasi, gelombang tegangan tinggi dan human error. Di mana hal 

ini menyebabkan magnitude arus gangguan yang lebih besar daripada arus beban penuh. Arus 

hubung singkat bergantung pada pengaruh reaktansi sirkuit hingga ke titik gangguan. 

Gangguan hubung singkat ini dapat menyebabkan gangguan elektromagnetik, masalah 

stabilitas sistem hingga tekanan mekanik dan thermal. Adapun hasil dari analisa hubung 

singkat dapat dipergunakan untuk menentukan pemilihan klasfifikasi peralatan proteksi 

berikut koordinasinya.   

Adapun parameter-parameter secara umum yang diidentifikasi dalam analisis hubung 

singkat ini, antara lain : 

- Evaluasi peralatan 3 fasa dan kemampuan peralatan untuk identifikasi kondisi 

marginal dan kritis dari peralatan proteksi 

- Evaluasi peralatan berdasarkan total atau arus maksimum 

- Pengaturan toleransi impedansi baik secara individual maupun menyeluruh 

untuk arus gangguan maksimum dan minimum 

- Permodelan impedansi gangguan untuk gangguan tidak seimbang 

- Admintasi shunt untuk percabangan dan beban kapasitif (gangguan tidak 

seimbang) 

- Tabulasi gangguan bus 

- Mengidentifikasi arus gangguan pada terminal motor tanpa penambahan bus 

- Pergeseran fasa transformator 

- Model grounding untuk generator, transformator, motor dan beban lainnya 

- Kontribusi motor berdasarkan kategori  loading dan faktor demand  
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Adapun standar-standar yang dipergunakan dalam perhitungan analisis hubung 

singkat, antara lain : 

 

2.3.1.  Standar ANSI/ IEEE  

ANSI/ IEEE 141 adalah standar Amerika Utara untuk standar perhitungan hubung 

singkat. Standar ini memberikan panduan detail pada metodologi dan parameter data dan 

merupakan salah satu metode perhitungan hubung singkat yang termudah dalam persyaratan 

parameter komputasi perhitungan. Dalam standar ANSI ini ditampilkan dalam tiga istilah 

jaringan, yakni 0.5 cycle, 1.5-4 cycle dan 30 cycle. Pada jaringan 0.5 cycle, reaktansi sub 

transien digunakan untuk menghitung arus gangguan dan jaringan yang berhubungan 

dinamakan sebuah jaringan sub transient. Di mana arus momentary duty hubung singkat 

dihitung setelah 0.5 cycle dari terjadinya gangguan. Selanjutnya pada jaringan 1.5-4 cycle, 

reaktansi transient pada komponen-komponen jaringan dipergunakan untuk menghitung arus 

gangguan dan jaringan yang berhubungan dinamakan jaringan transien. Di mana pada 

jaringan ini, arus interupsi hubung singkat dihitung setelah 4 cycle dari terjadinya gangguan. 

Sedangkan pada jaringan 30 cycle, reaktansi keadaaan mantap/ steady state dari komponen-

komponen jaringan dipergunakan untuk menghitung arus gangguan dan untuk menghitung 

arus hubung singkat steady state. Setting pada kemampuan peralatan/ device duty untuk 

berbagai peralatan proteksi diperoleh berdasarkan berbagai perhitungan ANSI yang 

disesuaikan pada tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6. Setting kemampuan peralatan yang diperoleh dari jaringan ANSI yang berbeda [5] 

 

2.3.2.  Standar IEC 60909 

Pada standar IEC 60909, arus awal simetris (Ik”) diperoleh dengan nominal tegangan 

(Vn), factor tegangan (C) dan impedansi ekuivalen pada lokasi gangguan (Zk) dan arus 

puncak (Ip) diperoleh dengan menggunakan arus simestris awal (Ik”) dan nilai fungsi sistem 
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(
𝑅

𝑋
) pada lokasi gangguan (k) sebagaimana yang dituliskan pada persamaan (2.20) dan (2.21) 

berikut : 

- Arus simetris awal (initial symmetrical current) dalam kA 

    ….………………………..…… (2.21) 

 

- Arus puncak (peak current) dalam kA 

 

….………………………..…… (2.22) 

Dalam urutan untuk menghitung nilai ‘k’, tiga metode perhitungan yang di istilahkan 

metode A, metode B dan metode B dipergunakan dan besaran arus puncak dapat diperoleh. 

Di mana metode A merupakan bentuk (
𝑅

𝑋
) seragam, ‘k’ ditentukan dengan mengambil rasio 

(
𝑅

𝑋
) terkecil dari seluruh percabangan/ branch pada jaringan dengan hanya memasukkan arus 

80% nominal tegangan. Pada metode B, sebaliknya yang diistilahkan dengan rasio (
𝑅

𝑋
) pada 

lokasi hubung singkat, nilai ‘k’ diperoleh dengan mengalikan (
𝑅

𝑋
) dengan factor keamanan 

1.15 untuk ketidakakurasian hasil perhitungan. Pada metode C yang dikenal dengan metode 

frekuensi ekuivalen, nilai ‘k’ diperoleh dengan menggunakan nilai frekuensi (
𝑅

𝑋
) yang di 

ubah. Di mana pada metode ini, (
𝑅

𝑋
) dihitung pada frekuensi yang lebih rendah dan dikalikan 

dengan factor frekuensi pengali. Adapun arus breaking/ breaking current (Ib) untuk gangguan 

yang terjadi jauh dari lokasi terminal generator dan untuk gangguan yang terjadi didekat 

terminal generator, dapat dituliskan melalui persamaan berikut : 

  dalam kA………………………………………...….…………… (2.23) 

               

 dalam kA untuk mesin sinkron ………………...….……….…… (2.24) 

   

 dalam kA untuk mesin asinkron ……………….......…………… (2.25) 
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Di mana, 

µ, q adalah faktor hasil untuk AC decay 

 

Sedangkan arus gangguan komponen DC (Idc), diperoleh degan menggunakan 

frekuensi sistem (f), minimum delay peralatan proteksi (tmin) sebagaimana yang dituliskan 

sebagai berikut : 

 

 ….………..…… (2.26) 

 

    

Arus gangguan maksimum steady state (Ikmax) dan arus minimum steady state (Ikmin) 

diperoleh dengen menggunakan rating arus gangguan generator (irg) 

 

dan fungsi dari eksitasi tegangan serta rasio antara ib” dan rating arus (λ) sebagaimana 

dituliskan pada persamaan berikut : 

 

  dalam kA   ….…………… (2.27) 

  dalam kA  ….…………… (2.28) 

 

Sebagai tambahan, hasil hubung singkat dianalisa menggunakan standar IEC 61363-1. 

Di mana berdasarkan pada standar IEC 61363-1 di ETAP, bentuk gelombang arus transient 

hubung singkat direpresentasikan sebagai fungsi waktu dari 0 – 0.1 detik dengan kenaikan 

0.001 detik dengan mempertimbangkan variasi faktor yang mempengaruhi arus hubung 

singkat. Di mana factor ini termasuk di dalamnya adalah reaktasni transien, reaktasi sub 

transien, reaktansi steady state, konstanta waktu transien, konstanta waktu sub transien, dan 

konstanta waktu DC. [5] 
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2.4.  Analisis koordinasi proteksi  

2.4.1.  Karakteristik  sistem proteksi 

Tujuan utama dari adanya sistem proteksi adalah untuk mengisolasi daerah yang 

mengalami suatu gangguan dalam sistem kelistrikan dengan cepat sehingga gangguan dapat 

diminimalisir dan dilokalisir serta tidak meluas pada bagian-bagian sistem lainnya dalam 

sistem kelitrikan. Perlu diingat bahwa proteksi dalam konteks ini adalah upaya dalam 

meminimalisir dampak gangguan dalam sistem kelistrikan setelah sistem mengalami kondisi 

abnormal dan dalam indikasi parameter yang telah mencukupi akan memugkinkan operasi 

suatu cicuit breaker maupun relai dalam melokalisir gangguan yang terjadi. Sehingga 

implementasi peralatan proteksi dalam konteks ini tidak dapat secara langsung mengatasi 

maupun mencegah masalah seperti kegagalan peralatan serta bahaya kejut listrik akibat 

kontak manusia secara tidak sengaja. Dengan demikian, proteksi dalam konteks sistem 

kelistrikan tidak bertindak sebagai pencegah melainkan sebatas meminimalisir durasi 

gangguan dan melokalisir gangguan yang terjadi serta durasi pemadaman yang mungkin 

terjadi dalam sistem kelistrikan.  

 

Adapun lima aspek dalam protkei sistem kelistrikan, antara lain : 

1) Keandalan (reliability), merupakan jaminan bahwa sistem proteksi akan berfungsi 

dengan benar 

2) Selektivitas (selectivity), keberlangsungan layanan secara optimal dengan 

pemutusan terhadap sistem secara minimum 

3) Kecepatan operasi (speed of operation), durasi hubung singkat dan dampak 

kerusakan peralatan yang ditimbulkan dari gangguan serta ketidakstabilan yang 

terjadi dalam sistem kelistrikan dapat kategori minimum 

4) Kesederhanaan (simplicity), peralatan proteksi dan sirkuit yang terkait dalam 

mencapai tujuan proteksi sistem dapat dilakukan secara minimum 

5) Ekonomi( economics), proteksi yang berfungsi secara optimal dengan total biaya 

yang minimum. 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem proteksi, antara lain : 

1) Faktor ekonomi 

2) “Personality” dari engineer relai dan karakteristik sistem kelistrikan 

3) Lokasi dan ketersediaan peralatan proteksi (circuit breaker, switch, peralatan input 

seperti CT dan VT) 
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4) Ketersediaan indikator gangguan (studi gangguan dan sejenisnya) 

Pada sistem tenaga  listrik, terbagi atas enam zona proteksi yaitu : (1) generator dan 

unit generator-transformator, (2) transformator, (3) bus, (4) line yang termasuk didalamnya 

transmisi dan distribusi, (5) peralatan utilitas yang termasuk didalamya beban-beban dan (6) 

kapasitor bank apabila secera terpisah memiliki proteksi. 

Pada dasarnya sistem proteksi terbagi atas tiga komponen, antara lain: 

1) Transformator instrumen 

2) Relai 

3) Circuit breaker 

 

2.4.2.  Koordinasi peralatan proteksi 

Analisis koordinasi proteksi dapat dilakukan setelah sebelumnya didapatkan hasil dari 

analisis aliran daya (load flow) dan hubung singkat (short circuit). Analisis ini dilakukan 

untuk dapat menentukan karakteristik dan nilai setting dari relai proteksi, rating fuse maupun 

circuit breaker memenuhi kriteria ideal dalam sistem proteksi sistem kelistrikan. Selanjutya, 

analisis ini dapat menjadi referensi bagi para engineer dalam pengembangan sistem 

koordinasi yang lebih andal dan optimal. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam analisis 

koordinasi proteksi ini , antara lain : 

1) Single line diagram yang termasuk didalamnya rating-rating instrument relai, 

circuit breaker, fuse, transformator arus/tegangan dan peralatan operasi dalain 

dalam sistem kelistrikan 

2) Tipe dan rating seluruh peralatan proteksi 

3) Arus maksimum pada seluruh sirkuit jaringan sistem kelistrikan  

4) Kurva karakteristik waktu-arus/ time-current characteristic curves (TCC) pada 

relai sesuai dengan data manufaktur pabrikan, serta unit-unit static-trip dan 

peralatan proteksi lainnya.  

5) Kurva batas kemampuan peralatan dan kurva batas thermal peralatan 

6) Ketetapan persyaratan setting peralatan proteksi  

7) Standar peralatan yang berlaku dan relevan 

 

Pada umumnya, peralatan proteksi yang dipergunakan dalam industri adalah proteksi 

arus lebih (50/51, 50/51G) diferensial (87), arus lebih direksional (67), under/over voltage 

(27/59), voltage restraint overcurrent(51 V) atau impedansi (21) untuk generator, relai 

under/overfrequency (81 U/O), fuse, dan unit-unit static-trip circuit breaker tegangan rendah. 
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Tabel 2.7.  Klasifikasi nomenklatur penomoran fungsi peralatan sistem tenaga (power) [6] 
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Gambar 2.5.  Contoh kurva koordinasi arus lebih (overcurrent coordination) [6] 

[6] 
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2.4.3.  Koordinasi selektif 

Istilah koordiasi selektif (selective coordination) mengacu pada pemilihan dan setting 

pada peralatan protesi pada sistem kelistrikan dengan menyebaban dampak seminim mungkin 

terhadap sistem ketika terjadinya gangguan. NEC mendefinisikan koordinasi selektif dengan 

“melokalisasi kondisi arus lebih (overcurrent) untuk  membatasi pengaruh pada sirkuit atau 

peralatan  yang dilakukan dengan pemilihan peralatan proteksi arus lebih dan setting pada 

rating parameternya” 

Adapun konsep koordinasi selektif dapat diilustrasikan melalui gambar 2.6 Di mana 

seluruh peralatan proteksi arus lebih dalam contoh ini adalah circuit breaker. Lima lokasi 

sistem di inisialkan dengan A-E. Jika koordiasi selektif diimplementasikan, pada kondisi 

gangguan arus lebih maka jika terjadi gangguan pada lokasi E akan menyebabkan circuit 

breaker CB B1 trip. Begitu pula jika terjadi suatu gangguan pada titik D makan akan 

menyebabkan trip pada circuit breaker CB PM1. Sedangkan tabel 2.8 menunjukkan peralatan 

proteksi yang seharusnya beroperasi pada masing-masing gangguan sesuai lokasi pada sistem 

kelistrikan. 

 

 

Gambar 2.6.  Contoh 1 sistem kelistrikan dengan koordinasi selektif [7] 
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Tabel 2.8. Operasi peralatan proteksi untuk gambar 2.6 [7] 

Lokasi 

gangguan  

Peralatan proteksi yang beroperasi 

(koordinasi selektif) 

A Peralatan proteksi utility 

B CB M1 

C CB F1 

D CB PM1 

E CB B1 

 

 

Gambar 2.7.  Contoh 2 sistem kelistrikan dengan koordinasi selektif [7] 

 

Pada gambar 2.7 di atas, dalam kondisi tidak dilakukannya kooordinasi slektif maka 

ketika terjadinya gangguan arus lebih (overcurrent) maka breaker pada level atas (upstream) 

akan trip yang juga akan memutus sirkuit dan sistem yang tidak perlu di samping akan 

mempersulit pekerja maintenance untuk mengidentifikasi lokasi terjadinya gangguan. 

Sedangkan pada keadaan diimplementasikannya koodinasi selektif, maka breaker yang trip 

hanya akan melokalisir gangguan di mana cabang sirkuit terjadinya gangguan tanpa 

mempengaruhi dan memadamkan sirkuit lain yang tidak diperlukan dalam sistem kelistrikan.  
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2.4.4.  Konsep zona proteksi 

Untuk mendeskripsikan koordinasi selektif yang lebih lanjut, pada gambar 2.6 dapat 

dibagi atas zona proteksi. Sebuah gangguan terjadi pada zona proteksi primer yang 

menyebabkan beroperasinya peralatan proteksi. Di mana zona proteksi ideal pada gambar 2.6 

diilustrasikan pada gambar 2.8. Hanya CB B1 yang beroperasi dalam zona proteksi primer. 

Perlu diingat bahwa zona proteksi ideal tidak hanya melibatkan satu peralatan proteksi ketika 

terjadinya gangguan, namun juga melibatkan peralatan proteksi lain di atasnya (upstream) 

yang bertindak sebagai back up apabila terjadinya gangguan dan tidak dapat beroperasinya 

peralatan proteksi utama. Dengan kata lain, batasan ruang lingkup zona proteksi tidak bisa 

dilakukan secara individual dengan hanya mengandalkan satu peralatan proteksi namun 

haruslah melibatkan peralatan proteksi lain sebagai back up. 

Pada gambar 2.9 berikut, ketika terjadinya gangguan pada zona proteksi primer CB 

B1 dan apabila CB 1 gagal beroperasi maka CB PM1 harus dapat beroperasi  sebagai back 

up.  Sehingga dapat dikatakan bahwa zona proteksi CB B1 merupakan zona proteksi back up 

untuk CB PM1 . Yang mana hubungan yang sama juga berlaku untuk peralatan level atas 

(upstream). Tiap zona proteksi back up dibatasi oleh kondisi level arus lebih (over current) 

terendah yang dapat dirasakan oleh peralatan proteksi. Batas ini mengacu pada ukuran dan 

karakteristik peralatan proteksi dan settingnya (jika ada) dan adanya arus gangguan pada 

berbagai titik level bawah (downstream) pada peralatan-peralatan proteksi. Dalam 

implementasinya, zona proteksi back up haruslah saling melengkapi dari zona proteksi primer 

untuk level bawah (downstream) peralatan proteksi back up, untuk  memungkinkan bagian-

bagian peralatan proteksi primer memiliki back up jika peralatan proteksi primer gagal 

beroperasi. 
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Gambar 2.8.  Zona proteksi primer ideal untuk sistem kelistrikan (gambar 2.6) [7] 

 

 

Gambar 2.9.  Zona proteksi back up untuk sistem kelistrikan (gambar 2.6) [7] 
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Zona proteksi back up untuk gambar 2.10 ditunjukkan melalui gambar 2.13 di atas. 

Diketahui bahwa zona proteksi back up saling melengkapi peralatan proteksi primer jika 

terjadinya kegagalan dalam kondisi gangguan. Sebagai contoh, untuk gangguan pada cabang 

yang disuplai oleh CB B1, CB PM1 harus beroperasi jika CB B1 gagal beroperasi. Untuk 

ganggua di sirkuit ke CB B1, zona proteksi untuk CB M1 dan CB F1 saling melengkapi 

sebagaimana batas setting masing-masing circuit breaker.  

Karakteristik operasi circuit breaker dapat diilistrasikan secara grafis melalui kurva 

karakteristrik waktu-arus (time-curent characteristic curves) yang biasanya disebut dengan 

kurva trip (trip curves) yang berfungsi dalam menentukan ketepatan koordinasi circuit breaker 

yang ada dengan perbandingan kurva karakteristik masing-masing circuit breakernya. Kurva 

karakteristik trip ini menyajikan plot waktu trip terhadap level arus. Kurva menunjukkan total 

durasi waktu yang dibutuhkan circuit breaker untuk trip pada level arus lebih (overcurrent) 

yang terjadi. [7] 

 

2.4.5.  Studi koordinasi (coordination study) 

Studi koordinasi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan koordinasi 

selektif dan proteksi peralatan secara tepat. Studi koordinasi juga diketahui sebagai koordinasi 

waktu-arus (time-current coordination study) yang membandingkan karakteristrik waktu 

peralatan proteksi satu sama lain dengan karakteristik kerusakan peralatan yang diproteksi. 

Studi koordinasi ini dilakukan setelah dilakukannya studi hubung singkat  karena 

pertimbangan terhadap adanya arus hubung singkat pada berbagai titik dalam sistem, di 

samping untuk menentukan arus hubung singkat yang terdapat dalam sistem kelistrikan 

melalui studi hubung singkat.  
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Gambar 2.10.  Contoh koordinasi proteksi pada desain jaringan cascade [8] 

 

Pada gambar 2.10 di atas, merupakan contoh koordinasi proteksi dengan implementasi 

selektif terhadap durasi waktu masing-masing circuit breaker. Yang mana circuit breaker 

pada level-level jaringan akan  trip secara selektif/ berurutan dengan  breaker S5 dengan 

setting parameter level waktu terendah dan  level atas breaker dengan selisih waktu tunda 

(delay) 50 ms, 100 ms dan seterusnya.  
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Gambar 2.11.  Karakteristik range trip circuit breaker[8] 

 

Pada gambar di atas, meunjukkan karakteristik trip breaker dengan  range fungsi, 

antara lain : 

1. Range non trip, range operasi normal yang mana breaker tidak akan trip ketika 

peralata dalam kondisi aman, untuk alasan ini, breaker tidak akan trip dalam 2 jam ( 

pada I ≤ 63 , dalam 1 jam) dimulai dari kondisi cold state dan pada suhu referensi 

ketika dibebani hingga 1.05 kali dari arus setting Ir. 

2. Range beban lebih (overload), pada range ini  trip bergantung pada arus terhadap 

bimetal thermal circuit breaker. 

3. Range hubung singkat (short circuit), merupakan batas overload yang dapat 

diizinkan circuit breaker. Di mana range short circuit merupakan adanya arus yang 

melampaui batas tidak diizinkan pada circuit breaker untuk trip sesegera mungkin. 

[8] 

 

2.4.6.  Karakteristik peralatan proteksi 

Koordinasi terhadap arus lebih (overcurrent) dipengaruhi oleh karakteristik peralatan 

proteksi arus lebih itu sendiri. Untuk sistem ≤ 600 V, dua peralatan utama proteksi arus lebih 

terdiri atas circuit breaker dan fuse. Adapun karakeristik masing-masing peralatan proteksi 

ini, antara lain : 
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1. Fuse 

Fuse merupakan peralatan proteksi arus lebih yang paling sederhana. Yang mana fuse 

terdiri atas elemen lebur (melting element) yang akan melebur dengan karakteristik waktu-

arus yang ditentukan sesuai kondisi arus lebih (overcurrent). Waktu respon fuse adalah 

berdasarkan level dari arus lebih yang bisa dipisahkan oleh waktu lebur, yang merupakan 

waktu yang dibutuhkan untuk meleburkan elemen respon arus (current responsive element) 

dan durasi arcing yang merupakan selisih waktu antara meleburnya elemen lebur terhadap 

waktu pemutusan/ tripnya sirkuit. Durasi arcing adalah berdasarkan pada karakteistrik sirkuit, 

seperti tegangan dan impedansi sirkuit. Adapun total clearing time adalah jumlah waktu lebur 

dan durasi arcing, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.12 berikut  

 

Gambar 2.12.  Ilustrasi pemilihan waktu (timing) fuse [7] 

 

Sedangkan karakteristik arus-waktu pada fuse, sebagaimana berikut : 

 

Gambar 2.13.  Karakteristik umum waktu-arus (time-current) pada fuse [7] 



37 

 

 

Gambar 2.14.  Contoh koordinasi antar fuse [7] 

 

Berdasarkan contoh  koordinasi di atas, dapat dijabarkan bahwa fuse FU1 dan FU2 

terkoordinasi hingga 8200A. Dibawah  8200A FU1 beroperasi pada  ≤ 0.01 detik dan FU2 

beroperasi pada  ≤ 0.01 detik di mana koordinasi dapat ditetapkan dengan pemilihan fuse 

berdasarkan tabel rasio fuse pabrikan. 

 

2.   Circuit breaker 

Circuit breaker terbagi atas dua klasifikasi dasar, yakni molded case dan circuit 

breaker tegangan rendah. Circuit breaker dengan tipe molded case terbagi lagi atas tipe 

thermal magnetic dan tipe electronic tripping. Berdasarkan fungsi koordinasinya, parameter 

utama dalam operasinya adalah rated short time withstand current (A) yang dapat 

didefinisikan sebagai   “arus total maksimum RMS yang dapat dilalui circuit breaker secara 

seketika (momentarily) tanpa menyebabkan dampak elektris, thermis, mekanis maupun 

kerusakan permanen. Arus yang dinyatakan dengan nilai RMS, termasuk komponen DC pada 

mayoritas puncak (peak) dari siklus maksimum sebagaimana ditentukan dari besaran 

gelombang arus selama percobaan interval waktu.(IEEE C37.100-1992) (B) besaran arus 
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yang diizinkan oleh pabrikan peralatan yang tidak menimbulkan kerusakan dalam syarat yang 

ditentukan”. 

Tabel 2.8 berikut menunjukkan ringkasan berbagai tipe circuit breaker tegangan 

rendah dengan hubungan antara level kemampuan short time withstand nya.(data spesifik 

dapat disesuaikan dengan data sheet manufaktur circuit breaker)  

Tabel 2.8. Tipe-tipe circuit breaker tegangan rendah [7] 

Tipe circuit 

breaker 
Standar Tipe pemutus/ trip 

Kemampuan short time 

withstand 

Molded case 

 

 

 

 

 

 

UL 489 

Thermal magnetik 

Jauh lebih rendah daripada 

rating interupsi 

(interrupting rating) 

Elektronik 
Lebih rendah daripada 

rating interupsi 

Elektronik 

(insulated case) 

Seringkali dapat 

dibandingkan terhadap 

rating interupsi 

Tegangan 

rendah 

ANSI C37.13 

UL 1066 
Elektronik 

Dapat dibandingkan 

terhadap rating interupsi 

Keterangan : 

Arus short time berdasarkan definisi ANSI C37.13 adalah batas adanya arus yang 

dirancang pada circuit breaker yang dibutuhkan untuk menunjukkan sebuah duty cycle yang 

terdiri dari periode gelombang arus selama  2,5 detik yang dipisahkan oleh interval 15 detik 

dengan nol ampere/arus.  

a)  circuit breaker tipe thermal magnetic molded case 

Tipikal lebar pita (band)  karakteristik waktu-arus (time-current) dari circuit breaker 

tipe thermal magnetic molded case ditunjukkan pada gambar 2.15 di bawah. Pada band 

waktu, terlihat cukup lebar dan jika diperlukan berdasarkan standar UL 489 diperbolehkan 

untuk di ubah-ubah (adjustable) secara berbeda dengan rentang -20% hingga +30% dari 

seting arus trip instantaneous yang telah ditetapkan. Adapun karakteristik trip bagian long 

time ditetapkan berdasarkan elemen thermal dan dipergunakan sebagai proteksi terhdapa 

gangguan tingkat rendah dan beban lebih (overload). Yan mana karakteristik instantaneous 

nya seringkali dapat di ubah-ubah, sebagaimana gambar 2.16  yang dipergunakan sebagai 

proteksi hubung singkat (short circuit). 
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Gambar 2.15.  Tipikal karakteristik band waktu arus circuit breaker tipe thermal magnetic 

molded case [7] 

 

Gambar 2.16. Karakteristik adjustable waktu arus pada circuit breaker tipe thermal 

magnetic [7] 
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b)  circuit breaker tipe trip elektronik (electronic trip circuit breaker) 

Circuit breaker tipe trip elektronik biasanya dilengkapi dengan unit trip sebagaimana 

karakteristik umum circuit breaker yang ditunjukkan pada gambar 2.17 dibawah. Rating trip 

pada pickup long time dapat di ubah-ubah pada circuit breaker tipe ini, yang mana parameter 

yang dapat di atur adalah log time delay, short time pickup, short time delay dan 

instantaneous pick up yang memungkinkan karakteristik trip dari circuit breaker dapat di atur 

sesuai dengan aplikasinya. Unit trip yang ditunjukkan pada gambar 2.20 di bawah merujuk 

pada unit trip “LSI” yang dilengkapi dengan karakteristik trip long time, short time dan 

instantaneous. Sedangkana unit trip tanpa setting short time merujuk pada unit trip “LI” dan 

unit tanpa karakteristik instantaneous dalah unit trip “LS”. Pada banyak kasus, karakteristik 

instantaneous dari unit trip “LSI” dapat dinonaktifkan sesuai keperluan. Unit trip dengan 

proteksi gangguan tanah dinotasikan dengan “LSIG”.  

Parameter karakteristik trip penting yang perlu diperhatikan adalah instantaneous 

selective override level.di mana untuk arus di atas level override ini, bahkan sekalipun 

karakteristik instantaneous dinonaktifkan maka circuit breaker akan tetap trip secara instan. 

Level override ini adalah set pabrikan yang berfungsi sebagai proteksi circuit breaker 

berdasarkan kemampuan short time withstand. Maka dari itu, level withstand yang lebih 

tinggi juga akan memiliki set level override yang juga lebih tinggi, di mana hal ini 

merupakan konsep penting dan seringkali menentukan dalam koordinasi selektif antara dua 

circuit breaker pada rangkaian listrik. Waktu trip unutk karakteristik instantaneous dan arus 

di atas dari level override tidak dapat diatur (non adjustable).  
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Gambar 2.17.  Karakteristik  waktu arus untuk circuit breaker tipe trip elektronik [7] 

 

3) circuit breaker tipe current limiting (current limiting circuit breaker) 

Sebagaimana fuse dan circuit breaker yang dapat dirancang hingga batas prospektif 

gelombang arus hubung singkat, circuit breaker tipe current limiting dapat membatasi hingga 

nilai I
2
t yang kurang dari nilai prospektif. Circuit breaker tipe current limiting pada 

umumnya memiliki karakteristik instantaneous dengan waktu trip dikurangi terhadap arus, 

sebagaimana gambar 2.18 berikut 
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Gambar 2.18.  Tipikal karakteristik waktu arus untuk circuit breaker tipe current limiting [7] 

[7] 

 

2.5.  Arc flash 

Menurut NFPA 70E (standar National Fire Protection Association), arc flash adalah “ 

kondisi berbahaya yang terkait dengan pelepasan energi yang disebabkan oleh terjadinya 

busur listrik”. Analisis bahaya arc flash ini mendefinisikan tingkat bahaya bagi para pekerja 

pada area kelistrikan yang bertegangan/ energized, di mana dalam analisisnya berfungsi 

dalam meminimalisir dampak dari terjadinya arc flash pada para pekerja dengan menentukan 

nilai pelepasan energy dalam parameter incident energy yang terjadi dan klasifikasi risiko 

area kerja untuk menentukan kategori level alat pelindung diri  yang relevan.  
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Arc flash merupakan pelepasan energi listrik secara mendadak melalui udara ketika 

terdapat celah/ gap bertegangan tinggi dan gangguan antara konduktor. Sebuah arc flah dapat 

menimbulkan radiasi panas dan cahaya berintensitas tinggi yang dapat menyebabkan luka 

bakar dengan suhu yang timbul dari terjadinya arc flash ini dapat mencapai 35000˚F (lebih 

dari 19000 °C). Busur listrik tegangan tinggi ini juga dpat menyebabkan gelombang 

bertekanan tinggi yang timbul oleh ionisasi udara sehingga menghasilkan sebuah ledakan 

(arc blast). Ledakan bertekanan tinggi ini dapat mencederai hingga mematikan para pekerja 

disekitar area terjadinya kondisi ini dengan energi besar dan pecahan logam yang terlontar 

dengan kecepatan tinggi dari peralatan kelistrikan yang melebur akibat suhu tinggi dari 

terjadinya arc flash.  

 

2.5.1.  Karakteristik terjadinya arc flash 

 

Gambar 2.19.  Proses pelepasan energy Arc flash [9] 

Terjadinya fenomena busur listrik (electrical arc). Pada NFPA 70E mendeskripsikan 

arc flash terjadi akibat adanya aliran arus listrik yang lewat melalui udara antara konduktor 

(grounded dan ungrounded). Sedangkan arc blast merupakan suhu tinggi busur listrik pada 

udara dan material yang ditimbulkan akibat terjadinya ledakan di area terjadinya busur listrik. 

Bahaya terjadinya arc blast ini dapat menyebabkan tekanan tinggi, suara dan pecahan 

material. 

Fenomena Arc flash dapat terjadi dimana terjadinya aliran arus listrik pada bagian yang 

tidak seharusnya terjadi aliran arus listrik. Aliran arus ini menimbulkan busur kilas/ flash over arus 

listrik yang  merambat melalui udara dari satu konduktor ke konduktor lain atau menuju tanah. 

Dampak terjadinya arc flash seringkali dapat menimbulkan cedera berat bahkan hingga kematian. 

Arc flash disebabkan beberapa faktor, antara lain :  

 Debu dan ketidakmurnian, adanya debu dan ketidakmurnian pada permukaan 

isolasi dapat menjadi jalur kebocoran aliran arus listrik, yang selanjutnya 

berpotensi menimbulkan flashover dan pelepasan busur listrik melalui permukaan 
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konduktor.  

 Korosi, terjadinya korosi pada peralatan kelistrikan dapat berdampak pada 

ketidakmurnian permukaan isolasi. Adanya korosi juga menimbulkan 

melemahnya kontak antara terminal konduktor, meningkatkan resistasi kontak 

melalui oksidasi atau kontaminasi bagian lain yang mengalami korosi.  

 Kondensasi, uap air dan tetesan air dapat menyebabkan jalur terjadinya arc flash 

pada permukaan material yang berisolasi. Hal ini dapat menimbulkan flashover ke 

tanah/ pembumian dan potensi terjadinya busur listrik antar fasa.  

 Kontak yang tidak disengaja, baik akibat kontak tidak disengaja terhadap 

komponen kelisitrikan bertegangan yang dapat menyebabkan gangguan busur 

listrik ataupun jatuhnya peralatan perkakas kerja secara tidak disengaja yang 

berpotensi menimbulkan percikan dan busur listrik.  

 Overvoltage yang melalui gap konduktor, ketika adanya celah/ gap udara antara 

konduktor yang berbeda fasa sangat sempit (baik akibat dari hasil perakitan 

maupun kerusakan isolasi pada material peralatan kelistrikan), busur listrik 

berpotensi terjadi pada saat Overvoltage terjadi. 

 Kegagalan isolasi material konduktor, permukaan konduktor yang terekspos/ 

terbuka dapat menjadi jalur kebocoran arus listrik. 

 Kesalahan dalam desain peralatan kelistrikan dan prosedur kerja yang tidak 

semestinya.  

 

  

Gambar 2.20.  Efek luka bakar akibat terjadinya Arc flash [9] 
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Adapun, umumnya dampak yang terjadi pada saat arc flash , antara lain : 

 Luka bakar  

 Kebakaran (dapat merambat secara cepat melalui bangunan) 

 Objek yang terlontar (seringkali berupa logam material panel dan peralatan 

kelistrikan yang melebur/meleleh akibat suhu tinggi) 

 Tekanan ledakan ( hingga 2000 lbs/feet
2
) 

 Ledakan suara ( dampak suara yang ditimbulkan dapat mencapai 140db) 

 Panas  dengan suhu hingga 35000 °F (lebih dari 19000 °C) 

 

Sedangkan, tiga faktor yang menentukan tingkat cedera arc flash, antara lain : 

 Jarak pekerja terhadap titik bahaya 

 Suhu 

 Waktu trip dari circuit breaker  

[9] 

 

2.5.2.  Standar-standar dalam analisis arc flash 

 

 

Gambar 2.21.  Standar-standar internasional yang berlaku dalam analisis arc flash [11] 

 

Badan-badan yang secara luas berperan dan dijadikan acuan dalam menetapkan 

standar, regulasi maupun  maupun metode-metode perhitungan dalam analisis arc flash di 

antaranya adalah sebagai berikut : 
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1.  OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

Merupakan bagian dari departemen tenaga kerja Amerika serikat yang memiliki misi 

dalam pencegahan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan,, penyakit dan kematian 

dengan menetapkan standar-standar dalam kesehatan dan keselamatan kerja. 

Dalam OSHA paragraph (e) 1910.303, menyebutkan bahwa kewajiban bagi para 

pemilik badan usaha/ industry untuk memberikan tanda peringatan pada peralatan kelistrikan 

dengan istilah-istilah penanda yang termasuk di dalamnya tegangan, arus, watt dan rating 

lainnya dari peralatan listrik. OSHA menyatakan bahwa informasi ini harus diikuti dengan 

persyaratan pelatihan untuk pekerja yang berkualifikasi yang akan memberikan informasi bagi 

para pekerja untuk melindungi diri mereka dari potensi bahaya arc flash. 

2.  NEC (National Electrical Code) 

 National Electrical code atau NFPA 70 merupakan standar keamanan untuk 

pemasangan instalasi wiring dan peralatan listrik di Amerika Serikat. Standar ini merupakan 

bagian dari seri National Fire Codes yang diterbitkan oleh National Fire Protection 

Association (NFPA) yang merupakan asosiasi perdagangan swasta. Standar ini bukan 

merupakan undang-undang federal yang berlaku di Negara Amerika serikat, melainkan hanya 

merupakan standar dalam pelaksanaan pekerjaan kelistrikan yang aman. 

Dalam NEC 110.16 (flash protection), menyebutkan bahwa peralatan kelistrikan, 

seperti switchboard, panel-panel, panel kontrol industri, soket-soket meter, dan sentral 

control motor dan memerlukan pemeriksaan, penyesuaian, perbaikan atau pemeliharaan 

ketika bertegangan/ energized harus diberi tanda peringatan untuk member peringatan bagi 

para pekerja yang berkualifikasi dalam  melakukan pekerjaan terhadap potensi bahaya arc 

flash. Tanda peringatan harus terletak dan terlihat dengan jelas oleh para pekerja sebelum 

melaksanakan pemeriksaan,  penyesuaian, perbaikan maupun perawatan peralatan kelistrikan. 

3.  NFPA 70E(National Fire Protection Association 70E) 

Merupakan bagian dari standar NFPA, yang mana NFPA 70E mengacu pada 

persyaratan keamanan listrik di tempat kerja. Standar ini berfokus pada praktik perlindungan 

yang dapat memungkinkan para pekerja memiliki produktifitas dengan fungsi pekerjaan 

mereka. Secara khusus, standar ini mencakup pada persyaratan keselamatan dalam hal 

konduktor maupun peralatan kelistrikan didalam ataupun pada struktur bangunan. Selain itu, 

standar ini juga mencakup pada konduktor yang menghubungkan antara instalasi kelistrikan 

terhadap suplai pasokan tenaga lisrtrk.  

Pada NFPA 70E bagian 130.5 (Arc flash Hazard Analysis)menyatakan bahwa sebuah 

analisis risiko bahaya arc flash harus dapat menentukan arc flash boundary, nilai incident 
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energy pada jarak kerja dan alat pelindung diri/ Personal protective equipment (PPE) bagi 

para pekerja dalam arc flash boundary. Analisis bahaya arc flash harus dilakukan update atau 

pembaharuan ketika dilakukan renovasi maupun perubahan besar pada sistem kelistrikan. 

Analisis ini harus dievaluasi secara berkala dan tidak boleh melebihi 5 tahun sebagai laporan 

pada sistem distribusi tenaga listrik yang dapat mempengaruhi hasil dari analisis bahaya arc 

flash. 

4.  IEEE std 1584 

IEEE std 1584-2002 (Guide for Performing Arc flash Hazard Calculations), 

Merupakan standar panduan yang dipublikasikan oleh Institute of electrical engineers yang 

menyediakan metode-metode perhitungan untuk menentukan nilai arus arcing gangguan 

(arcing fault current), arc flash boundaries dan incident energy dari terjadinya arc flash 

untuk sistem kelistrikan 208 V hingga 15 kV. Standar ini dikembangkan untuk meminimalisir 

dan memberikan perlindungan bagi para pekerja terhadap terjadinya arc flash. Hasil 

perhitungan dari standar ini yang di antaranya adalah nilai arus busur listrik dan nilai incident 

energy, digunakan untuk menentukan kategori level dari alat pelidung diri/ personal 

protective equipment (PPE) bagi para pekerja pada area kerja yang memiliki potensi 

terjadinya arc flash.  

 

2.5.3. Arc flash boundaries  

 

Gambar 2.22. Skema ruang lingkup protection boundaries [10] 
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Standar NFPA mengembangkan batasan flash protection yang dirancang untuk 

melindungi para pekerja yang melakukan pekerja di area yang dekat dengan peralatan listrik 

yang bertegangan/ energized. Flash protection boundary didefinisikan sebagai jarak para 

pekerja yang dapat terkespos incident energy  hingga 1.2 cal/cm
2
, di mana pada jarak ini 

adalah kondisi dimana alat pelindung diri/ PPE harus diperunakan oleh para pekerja untuk 

menghindari luka bakar derajat ke dua atau lebih besar pada saat terjadiny arc flash.  Area 

batasan (boundary) ini, antara lain : 

 

1.   Flash Protection Boundary (outer boundary) 

Adalah batas boundary terjauh dari sumber energy. Dimana jika terjadi arc flash, titik 

area ini dapat menimbulkan dampak luka bakar tingkat kedua yang dapat dipulihkan pada 

pekerja  (1.2cal/cm
2
).  

2.  Limited approach  

Merupakan batas boundary yang memiliki potensi bahaya kejut listrik pada saat 

terjadinya arc flash. Pada area ini, dilarang dilalui oleh pekerja yang tidak berkualifikasi 

(terkecuali jika dikawal oleh pekerja yang memiliki kualifikasi kerja) 

3.  Prohibited approach 

Batas jarak ekspos dari bagian yang aktif dengan adanya bahaya kejut yang lebih 

tinggi ketika terjadinya arc flash. Pada area ini, hanya boleh dimasuki oleh pekerja yang 

berkualifikasi dan memerlukan proteksi bahaya kejut listrik. 

4.  Prohibited approach (inner boundary) 

Merupakan batas jarak ekspos dari bagian yang aktif dengan adanya bahaya kejut 

yang lebih tinggi ketika terjadinya arc flash, di mana ketika melakukan kerja dalam area ini 

dianggap ekuivalen/ setara dengan melakukan kontak langsung pada konduktor ataupun 

bagian-bagian instalasi kelistrikan. Pada area ini hanya boleh dimasuki pekerja yang 

berkualifikasi, dengan teknik-teknik khusus dalam melakukan pekerjaan pada saat kondisi 

bertegangan/ energized.  
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Gambar 2.23. Grafik ringkasan batasan-batasan protection boundaries berdasarkan NFPA 

70E [11] 

[10][11] 

 

2.5.4.  Tahap pelaksanaan analisis arc flash dengan standar IEEE 1584-2002 

 

Energi dari terjadinya arc flash dapat menyebabkan luka-luka pada pekerja terdekat 

dengan titik terjadinya arc flash dan potensial energi yang lebih besar berbanding lurus 

dengan tigkat potensi bahaya yang ada. Peraturan OSHA mensyaratkan alat pelindung yang 

memadai untuk para pekerja pada potensi bahaya arc flash, di mana NFPA 70E 

dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan bagi para 

pekerja sebagaimana yang disyaratkan dalam OSHA.  
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Dalam implementasinya,  NFPA 70E membutuhkan hasil analisis bahaya arc flash 

baik berdasarkan metode tabel NFPA 70E maupun metode perhitungan lain yang relevan. 

Secara khusus, penggunaan standar metode perhitungan yang paling luas dipergunakan 

adalah IEEE 1584-2002 “Guide for performing arc flash hazard calculations”. 

Metode perhitungan IEEE 1584-2002 memprediksikan risiko bahaya arc flash pada 

batasan arc flash boundary dan kategori level alat pelindung diri/ PPE yang dibutuhkan untuk 

keamanan pekerja pada area berpotensi terjadinya arc flash. Analisis dengan 

mengimplementasikan standar IEEE 1584 2002 diawali dengan pengumpulan data lengkap 

mengenai sistem kelistrikan plant yang akan dilakukan analisis. Karakteristik sumber 

pasokan daya (PLN dan generator) dan komponen-komponen sistem seperti transformator, 

kabel-kabel, karakteristik koordinasi tripping peralatan proteksi yang hars diidentifikasi dan 

di input dalam program pengolahan computer. Program akan mensimulasikan dan 

memprhitungkan analisis aliran daya (load flow) dan dilanjutkan dengan analisis hubung 

singkat (short circuit) 3 fasa pada tiap bus didalam sistem kelistrikan yang kemudian akan 

menentukan hasil perhitungan arus gangguan busur listrik (arc fault current)  pada tiap lokasi 

dalam sistem. Untuk sistem dengan tegangan rendah, arus gangguan busur akan lebih rendah 

dibandingkan arus gangguan bolted karena impedansi busur listrik. 

Selanjutnya dalam kondisi arus gangguan busur (arc fault current), nilai clearing times 

dari peralatan proteksi dapat ditentukan. Di mana untuk bus-bus, total clearing time 

manufaktur produsen digunakan, begitu pula untuk circuit breaker tegangan rendah yang 

menggunakan kurva time current berdasarkan manufaktur produsen circuit breaker. 

Sedangkan untuk breaker relai tegangan rendah, kurva relai menunjukkan waktu operasi relai 

dan waktu pembukaan/ trip breaker tertentu harus diinput pada waktu ini. 

Berdasarkan penentuan clearing time, jarak kerja (working distance) pada tiap bus 

dapat dipilih. Selanjutnya, nilai incident energy dapat dihitung untuk tiap bus. Di mana nilai 

incident energy ini merupakan total energi yang dapat mengenai wajah dan tubuh pekerja 

dengan menggunakan satuan cal/cm
2
. 

Batasan arc flash boundary didasarkan pada nilai incident energy sebesar 1.2 cal/cm
2
 

yang merupakan level energi yang setara dengan luka bakar derajat dua. Dengan melakukan 

analisis-anlisis tersebut, pada akhirnya kategori risiko bahaya arc flash dapat ditentukan yang 

sekaligus digunakan untuk menentukan secara relevan dan sesuai kategori alat pelindung diri/ 

personal protective equipment (PPE) untuk masing-masing bus bagi para pekerja  yang 

melakukan pekerjaan di area sistem tersebut. 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis arc flash, antara lain : 
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1.   Mengidentifikasi seluruh lokasi peralatan untuk melakukan study analisis arc flash. 

2.   Melakukan pengumpulan data, di antaranya : 

A. Mode-mode operasi sistem kelistrikan 

B. Data parameter peralatan untuk analisis hubung singkat (short circuit), yang terdiri 

dari : tegangan, kapasitas (MVA/kVA), impedansi, rasio X/R dan parameter 

lengkap peralatan dalam sistem kelistrikan 

C. Data parameter peralatan untuk mengidentifikasi karaktertistik peralatan proteksi 

(protection coordination) yang terdiri dari : tipe peralatan, setting existing, nilai 

parameter breaker dan trip, rating arus, kurva waktu-arus (time- current curves), 

total clearing time. 

D. Data parameter untuk analisis arc flash, yang terdiri dari : tipe peralatan, tipe 

enclosure (open air, box, dan sebagainya), jarak/ gap anatar konduktor, tipe 

pentanahan (grounding), jumlah fasa dan perkiraan jarak kerja untuk masing-

masing peralatan kelistrikan. 

E. Seluruh peralatan sistem power, berikut sistem yang sudah existing maupun 

kondisi alternatif dari sistem kelistrikan plant. 

3.  Melakukan drawing single line diagram sistem kelistrikan plant pada program ETAP 

12.6 

4.   Menganalisis hubung singkat (short circuit study), yang terdiri atas analisis : 

A. Perhitungan arus gangguan bolted tiga fasa pada tiap komponen peralatan dalam 

sistem kelistrikan 

B. Perhitungan kontribusi arus pada tiap cabang dan beban 

5.   Menghitung arus gangguan busur listrik (arc fault current), yang terdiri atas : 

A. Perhitungan arus busur gangguan listrik (arc fault current) menggunakan formula 

metode perhitungan IEEE 1584 2002 

B. Perhitungan kontribusi arus cabang/ branch terhadap arus busur listrik untuk tiap 

percabangan/branch. Hasil perhitungan arus gangguan busur listrik akan lebih 

rendah dibanding arus gangguan bolted (bolted fault current) dalam kaitannya 

dengan impedansi busur lilstrik (arc impedance), khususnya untuk implementasi 

<1 kV. Sedangkan untuk tegangan menengah, arus busur listrik akan sedikit lebih 

rendah daripada arus gangguan boted dan dihitung berdasarkan metode 

perhitungan pada persamaan perhitungan arcing current berdasarkan standar IEEE 

1584-2002 
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6.  Menghitung waktu busur listrik dari karakteristik peralatan proteksi dan kontribusi 

arus busur listrik yang melalui tiap peralatan proteksi untuk masing-masing cabang yang 

memiliki kontribusi secara signifikan. Adapun untuk karakteristik koordinasi peralatan 

proteksi ditentukan berdasarkan data dari manufaktur pabrikan perangkat. Untuk fuse, data 

kurva waktu-arus (time-current curves) manufaktur akan mencantumkan waktu lebur dan 

clearing time. Sehingga dengan demikian, dapat dipergunakan clearing time. Sedangkan, 

jika data manufaktur pabrikan hanya menyediakan waktu lebur, dapat ditambahkan waktu 

tersebut 15%, hingga 0.03 detik dan 10%  diatas 0.03 detik untuk menentukan nilai 

clearing time. Jika arus gangguan busur di atas dari total clearing times di bawah kurva 

(0.01 detik), gunakan 0.01 detik sebagai setting waktu.   

Sedangkan untuk circuit breaker dengan unit trip integral (integral trip unit), data 

manufaktur akan menyediakan waktu trip (tripping time) dan clearing time.  

Untuk circuit breaker yang dioperasikan dengan relai, kurva relai hanya akan 

menampilkan waktu operasi relai dalam daerah time-delay, dalam operasi relai dalam 

daerah instantaneous dapat diberikan 16 milidetik pada kondisi sistem operasi 60 HZ. 

Waktu trip dari circuit breaker harus ditambahkan, tabel 2.9 berikut, menampilkan waktu 

rekomendasi untuk circuit breaker. Di mana waktu trip pada circuit breaker dapat di 

verifikasi dengan sumber literature dari manufaktur.  

 

Tabel 2.9. Waktu trip circuit breaker [12] 

 

Keterangan: 

Tabel ini tidak mencakup waktu trip eksternal dari relai 

 

7.   Menghitung nilai incident energy untuk peralatan-peralatan dalam jarak kerja 

(working distance). Di mana fungsi perlindungan dari risiko bahaya arc flash didasarkan 
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pada level incident energy terhadapt wajah dan badan pekerja dalam jarak kerja, yang 

tidak termasuk incident energy pada tangan atau lengan. Derajat/ tingkat dari luka bakar 

berdasarkan pada persentase kulit pekerja yang terbakar. Kepala dan badan adalah 

persentase total dari area permukaan kulit, yang mana area tubuh ini merupakan area tubuh 

yang lebih megancam keselamatan daripada terjadinya luka bakar pada area  kaki dan 

tangan. Adapun jarak kerja ditampilkan pada tabel 2.10 

 

Tabel 2.10. Kelas peralatan dan pengaturan jarak kerja (working distance) [12] 

 

Keterangan :  

Jarak kerja ini adalah jumlah jarak antara pekerja yang berdiri di depan peralatan 

kelistrikan, dan dari depan peralatan terhadap sumber terjadinya busur listrik didalam 

peralatan kelistrikan.  

 

8.   Menentukan kategori level risiko bahaya arc flash dari hasil perhitungan incident 

energy 

9.   Menentukan batasan arc flash boundary dan kategori level alat pelindung diri/ 

personal protective equipment (PPE) untuk tiap peralatan dalam sistem kelistrikan yang 

dianalisis. 

10.  Melakukan tahap pelabelan pada tiap panel dalam sistem kelistrikan yang  dilakukan 

analisis arc flash. [12] 
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2.5.5.  Metode perhitungan arc flash 

 

 Prosedur berikut didasarkan pada rekomendasi standar IEEE 1584-2002 untuk 

evaluasi bahaya arc flash. Persamaan berikut dapat diimplementasikan untuk kondisi-kondisi 

sebagaimana tabel 2.11 berikut :  

Tabel 2.11. Kriteria Sistem untuk implementasi persamaan IEEE 1584 -2002 [12] 

 

 

1.   Menghitung Arcing current 

Untuk sistem tegangan rendah (< 1kV), arc current diperoleh berdasarkan persamaan 

(2.29) berikut :  

 

 

 

 ….…………… (2.29) 

Dimana : 

Lg adalah log10 

Ia  =  Arcing current (kA) 

K  = -0.153; Konfigurasi terbuka 

 = -0.097; Konfigurasi box/ tertutup 

Ibf =  Bolted fault current untuk gangguan tiga fasa (symmetrical RMS)(kA) 

V = Tegangan sistem (kV) 

G = Jarak antara konduktor, (mm) (lihat Tabel 2.12) 
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Sedangkan untuk sistem tegangan menengah (> 1kV), perhitungan arc current 

sebagaimana persamaan (2.29) berikut : 

 

 

 ….…………… (2.30) 

Pada kondisi dalam sistem bertegangan tinggi tidak terdapat perbedaan antara konfigurasi 

panel terbuka dan tertutup (open and box configurations). 

Maka, hasil koneversi dari lg 

 

 ….…………… (2.31) 

 

2.  Menghitung Normalized Incident energy 

Persamaan Normalized incident energy, berdasarkan durasi busur api selama 0.2 detik 

dan berjarak 610 mm dari busur api, dapat dituliskan : 

 

 ….…………… (2.32) 

 

 

 

 ….…………… (2.33) 

 

Dimana :  

En = Incident energy normalized untuk waktu dan jarak (J/cm
2
) 

K1 = -0.792; Konfigurasi terbuka 

 = -0.555; Konfigurasi box/ tertutup 

K2 = 0 untuk ungrounded dan sistem high resistance grounded 

 = -0.113; sistem grounded  

G = Jarak antara konduktor, (mm) (lihat Tabel 2.12) 
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3.  Menghitung Incident energy 

Adapun persamaan incident energy pada permukaan normal berdasarkan hasil konversi 

dari incident energy normalized, adalah sebagai berikut : 

 

….…………… (2.34) 

 

Dimana : 

E = Incident energy (J/cm
2
) 

Cf = Faktor perhitungan = 1.0; tegangan > 1kV 

     = 1.5; tegangan < 1kV 

T = waktu arcing (detik) 

D = Jarak kerja dari arc (mm) 

X = Jarak eksponen berdasarkan tabel 2.12 

 

Tabel 2.12. Faktor jarak (x) untuk berbagai variasi tegangan [12] 

 

Sedangkan, untuk opsional di mana tegangan >15kV atau gap dalam kondisi diluar dari 

range model, digunakan persamaan Lee (Lee method)  

    

 ….…………… (2.35) 
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Dimana : 

E = Incident energy (J/cm
2
) 

V = Tegangan sistem (kV) 

T = waktu arcing (detik) 

D = Jarak kemungkinan terjadinya arc terhadap pekerja (mm) 

Ibf = arus gangguan bolted (bolted fault current) 

 

Untuk tegangan >15kV, arus gangguan busus (arc fault current) dianggap setara dengan 

arus gangguan bolted (bolted fault current). 

 

4.  Boundary/ Batas Proteksi Flash 

Boundary/Batas proteksi flash adalah jarak dimana seseorang yang tanpa menggunakan 

Personal protective equipment (PPE) mengalami luka bakar tingkat 2 dapat dipulihkan. 

 

 

 ….…………… (2.36) 

 

Dimana : 

DB = Jarak Boundary/ batas dari titik arcing (mm) 

Cf = Faktor perhitungan = 1.0; tegangan > 1kV 

     = 1.5; tegangan < 1kV 

 

En = Incident energy normalized 

EB = Incident energy  pada jarak boundary/ batas (J/cm
2
); EB dapat ditentukan pada 

5.0 J/cm
2
 (1.2 cal/cm

2
) untuk kontak langsung pada kulit 

T = waktu arcing (detik) 

X = Jarak eksponen berdasarkan tabel 2.12 

Ibf = bolted fault current (kA) 
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Sedangkan, untuk Lee method : 

 

 

Dimana : 

DB = Jarak Boundary/ batas dari titik arcing (mm) 

EB = Incident energy  pada jarak boundary/ batas (J/cm
2
) 

[9][12][13] 

   

2.5.6.  Batasan-batasan arus dalam fuse ( current limiting fuses) 

Berdasarkan hasil pengujian dalam IEEE 1584-2002 terhadap beberapa jenis fuse 

yang mencakup pengujian dalam rating dan data fuse, dapat diidentifikasi bahwa perbedaan-

perbedaan dalam hasil pengujian dapat disebabkan oleh : 

A) Perbedaan tegangan sistem kelistrikan 

B) Perbedaan closing angle dalam gelombang tegangan   

C) Perbedaan jarak dari busur listrik 

Hasil pengujian fuse terkecil adalah pada fuse 100 A kelas RK1. Keseluruhan data 

untuk arus yang lebih kecil, didasarkan pada level fuse 100 A. Nilai incident energy untuk 

fuse 30 A dan 60 A dapat dianggap lebih kecil daripada fuse 100 A. 

Metode perhitungan berikut berdasarkan pada pengujian 600 V pada jarak 455 mm 

menggunakan satu jenis produk manufaktur fuse. Variable-variabel dalam formula ini, antara 

lain : 

Ibf adalah arus gangguan bolted (bolted fault current) untuk gangguan tiga fasa 

E adalah nilai incident energy (J/cm
2
) 

 

2.5.7. Circuit breaker 

Dalam IEEE 1584-2002, Persamaan dalam sistem menggunakan circuit breaker 

tegangan rendah yang menghasilkan output unutk incident energy dan batasan arc flash 

boundary ketika terdapat arus gangguan bolted yang diketahui dapat dilakukan perhitungan, 

persamaan-persamaan berikut tidak memerlukan ketersediaan kurva waktu-arus (time-

current) pada circuit breaker, tetapi harus dalam range yang diindikasikan di bawah. Untuk 

kondisi pada arus gangguan bolted dibawah dari range yang ditunjukkan dalam tabel 2.20, 



59 

 

harus digunakan persamaan dalam perhitungan arcing current dan incident energy 

sebagaimana dideskripsikan sebelumnya.  

Hasil perhitungan menunjukkan besaran range untuk circuit breaker tegangan rendah 

dalam hubungannya pada nilai tertinggi incident energy dan batasan arc flash boundary.  

Output menampilkan range informasi seluruh grup circuit breaker dalam gambar 2.24. 

Perhitungan menggunakan model persamaan untu arus busur listri (arc current) dan incident 

energy dengan kurva karakteristik waktu-arus (time-current) pada berbagai range circuit 

breaker untuk empat jenis manufaktur pabrikan. Perhitungan yang serupa dilakukan untuk 

berbagai tipe dan rating circuit breaker, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.20 berikut : 

 

 Tabel 2.20. Persamaan untuk incident energy dan batasan arc flash boundary berdasarkan 

frame [12] 

 

Keterangan : 

- Didasarkan pada IEEE 1584-2002, Annex E (table E.1) dengan menggunakan 

satuan cal/cm
2.

 

- Ibf (incident energy) dalam kA, jarak kerja (working distance) 460 mm 

- LS, waktu tunda singkat (short time delay) diasumsikan di set maksimum. 
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Gambar 2.24. Perbandingan incident energy terhadap arus gangguan untuk frame circuit 

breaker 100 A- 400A [12] 

 

 Pada gambar berikut, merupakan format incident energy dan batasan arc flash 

boundary pada tiap group circuit breaker dalam tabel 2.20.  

Kurva berikut merepresentasikan berbagai desain untuk berbagai manufaktur 

pabrikan, yang mana kurva dalam kondisi agak bundled. Yang mana secara praktis untuk 

menghasilkna energi single maksimum atau kurva jarak maksimum yang merepresentasikan 

frame pada tiap grup. Persamaan pada tabel 2.20 dibentuk dengan mengambil kurva tertinggi 

yang dihiutung menggunakan model persamaan pada seluruh circuit breaker yang ditemui 

dan dengan menghitung garis E= M Ibf + N untuk bagian antara I1 dan I2. Kurva berikut 

merepresentasikan nilai teringgi dari  seluruh kelas peralatan dengan mengabaikan jenis 

pembumian ( solidly grounded atat resistance grounded)/ 
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Gambar 2.25. Perbandingan incident energy dan adanya arus gangguan yang disamaratakan 

pada circuit breaker [12] 

Pada kurva tersebut, kurva yang mencapai nilai energi rendah pada titik bawah dari 

bentuk “V” dalam titik arus gangguan diinisialkan dengan label I1. Mengidentifikasi titik arus 

gangguan ini merupakan bagian yang diperlukan dalam perhitungan incident energy karena 

para analis harus memastikan aplikasi dalam arus gangguan di bawah I1. Sedangkan titik 

tertinggi arus pada garis tersebut adalah rating interupsi (interrupting rating) circuit breaker 

yang diinisialkan dengan label I2. Dari I1 dalam grafik tersbut hingga titik tertinggi I2, kurva 

menunjukkan secara kasar dengan garis lurus dalam kaitannya bahwa manufaktur pabrikan 

merepresentasikan kondisi instantaneous clearing times sebagai garis lurus. Garis ini, E = M 

Ibf + N merepresentasikan persamaan dalam tabel 2.20 yang diambil berdasarkan regresi 

kuadrat paling sedikit dari nilai yang terhitung.  

Pada area arus rendah ( dibawah I1), di mana MCCB dioperasikan dalm karakteristik 

long-time nya. Nilai incident energy meningkat secara cepat dan dapat mencapai 100 cal/ 

cm
2
. 

Sebagai catatan, Ibf merupakan arus gangguan bolted dalam kA. 

Adapun, tipe-tipe circuit breaker antara lain : 

- MCCB : molded case circuit breaker 

- ICCB : insulated case circuit breaker 

- LVPCB : low voltage power circuit breaker 
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Adapun tipe-tipe trip unit circuit breaker dapat dijelaskan secara singkat, 

sebagaimana berikut : 

- TM : Unit thermal- magnetic trip, merupakan circuit breaker yang trip 

dibawah kondisi short circuit secara segera (instantaneously) dengan tanpa 

waktu tunda. Dibawah arus trip instantaneously, breaker ini memiliki delay 

long-time yang ditetapkan untk melindungi konduktor ketika melewatkan 

gelombang arus momentary seperti untuk starting motor dan inrush 

transfomator. Dalam banyak kasus, breaker ini juga memiliki pengaturan 

pada arus trip instantaneous nya. 

- M : Unit Magnetic (hanya instantaneously), merupakan breaker yang 

hanya digunakan pada proteksi hubung singkat. Biasanya pada sirkuit 

motor. Breaker ini tidak memiliki karakteristik long-time dan tidak akan 

trip dibawah arus rip instantaneously nya, yang biasanya merupakan setting 

yang bisa diubah-ubah. 

- E : Unit trip electronic, memiliki tiga karakteristik yang dapat digunakan 

secara terpisah atau dokombinasikan, L(long-time), S(short-time) dan (I) 

Instantaneous. Sebuah unit dapat trip pada kondisi LI dengan memiliki fitur 

long-time dan instantaneous . Di samping itu, kondisi umum lainnya yang 

diaplikasikan adalah LS dan LSI. 

- L : setting long-time adalah untuk kondisi lower overcurrent untuk 

memungkinkan adanya gelombang arus momentary. Biasanya memiliki 

pengaturan arus pick up dan waktu tunda (time-delay) 

- S : setting short-time adalah untuk fungsi koordinasi melalui level arus 

overload dan short circuit. Biasanya memiliki pengaturan arus pick up dan  

waktu tunda (time-delay) 

- I : fitur instantaneous yang mengatur level arus di bawah kondisi trip yang 

disebabkan delay tak disengaja. Biasanya tidak terdapat parameter turned 

off ketika fungsi short-time digunakan. 

Adapun range unutk persamaan ini adalah 700 A – 106000 A untuk tegangan 

sebagaimana dalam tabel kelas RK1 200 A (tabel 2.18). Tiap persamaan ini dapat 

diaplikasikan untuk range I1 < Ibf < I2. 

Di mana I2 merupakan rating interupsi (interrupting rating) dalam tegangan circuit 

breaker. I1 merupakan arus gangguan minimum dengan implementasi persamaan ini dapat 
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diaplikasikan. Yang merupakan level arus gangguan bolted yang menghasilkan arus 

gangguan cukup besar untuk menyebabkan trip pada instantaneous trip.  

Untuk mengidentifikasi I1, dapat digunakan kurva waktu-arus (time-current) yang 

sudah tersedia dan ambil nilai trip instantaneous nya, It. Berdasarkan kurva di gambar 2.57 

berikut. Jika kurva tidak tersedia, tetapi terdapat setting trip instantaneous pada breaker, 

maka dapat digunakan setting tersebut. Pada saat arus tripping, It tidak diketahui, dapat 

digunakan nilai default 10 kali rating arus continous dari circuit breaker. Terkecuali untuk 

circuit breaker dengan rating ≤100 A, yang dapat menggunakan nilai It = 1300 A. Di mana 

digunakan trip unit LS, arus pick up short-time. 

 

Gambar 2.26. Karakteristrik tipikal waktu-arus (time-current) circuit breaker [12] 

 

Pemecahan untuk Ibf pada titik I1 untuk 600 V : 

Lgi1 = 0.0281 + 1.09 lg (1.3 It) 

Pemecahan untuk Ibf pada titik I1 untuk ≤ 480 V : 

Lgi1 = 0.0407 + 1.17 lg (1.3 It) 

Ibf = I1 = 10
lgi1

  

[12] 
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2.6.  Alat pelindung diri/ Personal protective equipment (PPE) 

 

Alat pelindung diri merupakan suatu perlengkapan yang wajib dipergunakan oleh para 

pekerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk menjamin keselamatan 

pekerja dan orang-orang disekitarnya. Alat pelindung diri ini, adalah seperangat perlengkapan 

yang dipergunakan para pekerja dalam rangka melindungi sebagian atau seluruh tubuh 

terhadap kemungkinan potensi bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri dipergunakan 

sebagai langkah terakhir dalam upaya melindungi dan meminimalisir dampak kecelakaan 

kerja bagi para pekerja apabila upaya rekayasa engineering maupun langkah administratif 

sudah tidak memungkinkan dan dapat dilaksanakan dengan baik yang mana penggunaan alat 

pelindung diri ini tidaklah mengeliminasi dan sebagai pengganti dari kedua upaya (rekayasa 

engineering dan administrative), melainkan sebagai upaya akhir. Adapun perlengkapan alat 

pelindung diri yang lazim dipergunakan bagi para pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya 

antara lain : pelindung kepal, mata, telinga, pernafasan, tangan, kaki, pakaian pelindung, tali 

serta sabuk pengaman. Alat pelindung diri seringkali diistilahkan juga dengan personal 

protective equipment (PPE) berikut segala kelengkapannya, berfungsi utama dalam 

menyediakan perlindungan bagi para pekerja terhadap potensi bahaya tempat kerja.   

 

2.6.1.  Pemilihan alat pelindung diri 

 

Dalam pemilihan alat pelindung diri, haruslah dilakukan keputusan dalam 

menentukan alay pelindung diri yang dapat memberikan perlindungan secara optimal 

terhadap potensi bahaya tempat kerja. Yang mana alat pelindung diri tersebut telah 

memenuhi standar yang berlaku, seperti standar NIOSH, OSHA, ANSI, NFPA dan 

sebagainya.  

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan alat pelindung 

diri, antara lain : 

1. Bentuk yang cukup menarik 

2. Penggunaan yang fleksibel 

3. Tahan lama 

4. Ringan dan relatif nyaman untuk dipergunakan 

5. Dapat memberikan perlindungan secara efektif dan optimal bagi para pekerja 

terhadap potensi bahaya yang dihadapi 
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6. Tidak menimbulkan potensi bahaya lain bagi pengguna alat pelindung diri karena 

keliru dalam pengunaan maupun potensi bahaya yang dihadapi 

7. Kemudahan pemeliharaan dengan adanya suku cadang yang mudah diperoleh. 

 

2.6.2. Standar-standar dalam alat pelindung diri/ personal protective equipment (PPE) 

1.  OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

Tabel 2.21. Variasi standar OSHA untuk alat pelindung diri/ personal protective equipment 

[11]  
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2.  NFPA 70E (National Fire Protection Association) 70E 

Berdasarkan NFPA 70E (2003 ROP) article 220.6 : para pekerja harus menggunakan 

PPE yang memadai untuk tubuh yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun 

persyaratan utama antara lain : 

- Seluruh pekerja yang berada didalam batasan arc flash boundaries, disyaratkan 

untk menggunakan PPE 

- Alat pelindung diri/ PPE harus melindugi seluruh bagian pakaian yang dapat 

terbakar 

- Alat pelindung diri/ PPE tidak membatasi penglihatan dan pergerakan 

- Pelindung kepala non konduktif diperlukan ketika melakukan kontak dengan 

bagian konduktor bertegangan yang memiliki potensi ledakan listrik. Bagian muka, 

leher dan dagu harus terlindungi 

- Diperlukan pelindung mata 

- Pakaian tahan api, harus dipergunakan ketika bekerja di area yang memiliki potensi 

incident energy 1.2 cal/cm
2
 (luka bakar derajat dua) untuk durasi busur listrik lebih 

besar dari 0.1 detik atau 1.5 cal/cm
2
 untuk durasi ≤ 0.1 detik 

- Sarung tangan kulit atau tahan api, dibutuhkan untuk melindung tangan 

- Jika nominal incident energy melebihi 4 cal/cm
2
, sepatu boot (heavy duty) 

diperlukan untuk melindungi kaki 

 

3.  ASTM 

ASTM (American society for testing and materials) mengembangkan standar yang 

menetapkan mengenai berbagai material termasuk material safety seperti alat pelindung diri/ 

PPE. Standar-standar berikut dapat diaplikasikan pada alat pelindung diri terhadap bahaya 

arc flash. 

ASTM F1506 : standard performance specification for textile materials for wearing 

apparel for use by electrical workers exposed to momentary arc and related thermal hazards, 

2002. Standar ini menjelaskan kriteria dalam pakaian tahan api, adapun tiga kriteria dasar 

dalam standar ini, antaranya : 

 A) Bahan kain dibawah pengujian harus dapat memadamkan diri (self extinguish)  

kurang dari 2 detik setelah sumber api dipadamkan 

 B) Panjang area bakar pada metode pengujian ASTM D6413 harus kurang dari 6 

inci. Sebuah specimen kain dengan panjang 12 inci digantung secara vertikal di 

ruang tertutup dan dibagian bawah di ekspos dengan pembakaran nyala api 
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metana selama 12 detik. Di mana panjang bagian kain yang terbakar oleh api 

adalah panjang area bakar. Pengujian ini juga dikenal sebagai pengujian standard 

pembakaran vertical ( vertical flame test) 

 C) Selain hasil lolos tidaknya dalam pengujian ini, material kain juga harus di uji 

dalam arc thermal performance value (ATPV) dengan standar ASTMF1959. 

Manufaktur produsen diharuskan untuk melaporkan hasil pengujian ini kepada 

end user dengan label yang dicantumkan sebagai rating busur (arc rating) pada 

label pakaian. 

 

4. Undang-undang No.1 tahun 1970 

 A) pasal 3 ayat 1 butir f, dengan peraturan perundangan yang menetapkan syarat-

syarat dalam pemberian alat pelindung diri 

 B) pasal 9 ayat 1 butir c, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan 

pada tiap pekerja baru mengenai alat pelindung diri 

 C) pasal 12 butir b, dengan peraturan perundangan yang mengatur kewajiban atau 

hak tenaga kerja dalam memakai alat pelindung diri 

 D) pasal 14 butir c, pengurus diwajibkan untuk menyediakan alat pelindung diri 

secara cuma-cuma 

 

5. Permenakertrans No.per. 01/MEN/1981 pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus 

untuk menyediakan alat pelindung diri dan kewajiban untuk para pekerja untuk 

menggunakannya dalam pencegahan penyakit yang diakibatkan kerja 

6. Permenakertrans No.per. 03/MEN/1982 pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasehata 

dalam perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang 

dibutuhkan, gizi dan penyelenggaraan konsumsi/ makanan di tempat kerja 

7. Permenakertrans No.per. 03/MEN/1986 pasal 2 ayat (2) menyebutkan tenaga kerja yang 

mengelola pestisida diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa pakaian kerja, 

sepatu lars tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka dan pelindung 

pernafasan.[1][2][11] 
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2.6.3. Approach boundaries dan kategori level alat pelindung diri terhadap bahaya arc 

flash 

1)  Batasan proteksi kejut listrik (shock protection boundaries) 

Berdasarkan pada NFPA 70E 2012, batasan  proteksi kejut listrik (shock protection 

boundaries) diimplementasikan pada para pekerja yang memiliki potensi paparan terhadap 

bagian-bagian konduktor listik. Adapun tabel 2.21 berikut digunakan sebagai referensi 

proteksi dalam jarak pada sistem kelistrikan AC. Adapun, klasifikasi dalam batasan proteksi 

bagi para pekerja terhadap bagian-bagian bertegangan dalam sistem kelistrikan, adalah :   

 

Tabel 2.21. Batas proteksi pendekatan (approach boundaries) terhadap konduktor listrik 

bertegangan untuk perlindungan bahaya kejut listrik (jarak dihitung dari bagian konduktor 

bertegangan ke pekerja) [12] 

 

Keterangan :  

- Tabel berdasarkan standar NFPA 70E 2012 

- Untuk sistem satu fasa, dipilih jarak yang setara dengan tegangan sistem maksimum 

fasa ketanah dan dikalikan dengan 1.732 

- Tabel ini mendeskripsikan kondisi jarak antara konduktor bertegangan terhadap 

pekerja dalam kondisi diluar control/ kendali pekerja. 
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2)  Deskripsi kategori alat pelindung diri/ personal protective equipment (PPE) 

Setelah dilakukannya analisis arc flash dan dapat mengidentifikasi nominal incident 

energy, maka diwajibkan bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan di area dengan potensi 

bahaya arc flash untuk menggunakan alat pelindung diri berdasarkan klasifikasi incident 

energy dan alat pelindung diri yang disyaratkan. Adapun  deskripsi lengkap mengenai alat 

pelindung diri berdasarkan nominal incident energy (cal/cm
2
) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.22.  Klasifikasi pemilihan kategori alat pelindung diri/ personal protective equipment 

(PPE) berdasarkan nominal incident energy [12] 

 

  

[12] 
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2.6.4.  Jenis-jenis alat pelindung diri beserta fungsinya 

1)  Pakaian pelindung  

Pakaian pelindung panas (thermal protective clothing) diharuskan untuk digunakan 

setiap kali bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan rutin maupun insidentil ( dengan 

nominal tegangan ≥480 V) diarea yang termasuk batasan arc flash boundaries dan memiliki 

potensi bahaya arc flash.  

Pakaian pelindung harus memenuhi persyaratan minimum, antara lain : 

-  Berlengan panjang untuk menyediakan perlindungan penuh untuk lengan 

- Memiliki bobot yang memadai sebagai pelindungan panas/ thermal dan mekanik 

    

Gambar 2.27. Pakaian pelindung panas (thermal protective clothing) [1] 

 

2)  Setelan pelindung busur listrik (flash suit) 

 Setelan flash suit harus dipergunakan setiap kali para pekerja berada dalam area 

batasan arc flash boundaries. Flash suit ini didesain untuk rating  ≥ 40 cal/cm
2
 yang  

termasuk di dalamnya perlengkapan pelindung untuk bagian bawah tubuh. Apabila celana 

tahan api tidak dipergunakan, maka bagian jaket pelindung harus cukup panjang untuk 

melindungi kaki. Flash suit pada umumnya terdiri dari atas beberapa bagian, yakni pelindung 

wajah/hood, mata, jaket dan pelindung tangan.  
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Gambar 2.28. Setelan flash suit dan pelindung wajah flash suit [1] 

 

Gambar 2.29. Jaket flash suit dan baju monyet/coveralls flash suit [1] 

 

Penggunaan flash suit ini, diperlukan dalam kondisi sebagaimana berikut : 

- Pekerjaan pada peralatan switching dengan tegangan nominal  ≥ 480 V 

- Instalasi starter motor pada motor control center dengan  tegangan  nominal  ≥ 

208 V 

- Pengukuran tegangan pada sirkit yang memiliki permasalahan dengan nominal 

tegangan  ≥ 208 V 

- Pekerjaan didekat area bertegangan ≥ 208 V 

- Lokasi dengan potensi incident energy melebihi ambang batas level perlindungan 

pakaian pelindung (thermal protective clothing) 
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Ketika para pekerja menggunakan flash suit, dharuskan untuk menggunakan 

pelindung lengkap untuk kepala, mata dan tangan. Pelindung kepala dan mata harus 

disediakan ketika para pekerja menggunakan flash suit. Ketika pekerja tidak mengenakan 

flash suit, bagaimanapun para pekerja tetap diharuskan untuk menggunakan pelindung kepala 

dan pelindung mata atau kacamata pelindung. Di samping itu, pelindung tangan dalam hal ini 

sarung tangan karet berisolasi yang dilapisi dengan kulit pelindung harus melengkapi lat 

pelindung bagi para pekerja.  

 

3)  Pelindung kepala  

Dalam rangka perlindungan dari objek terjatuh dan ledakan lainnya, para pekerja 

harus diperlengkapi dengan pelindung kepala yang memiliki sifat non konduktif. Berdasarkan 

standar Z89.1 ANSI, pelindung kepala terbagi atas tiga dasar klasifikasi, antara lain : 

A) kelas G, pelindung kepala yang dirancang untuk melindungi kepala dari benda 

yang terjatuh dan mengurangi bahaya paparan terhadap konduktor bertegangan 

rendah. Adapun sampel uji manufaktur hingga 2.200 V (fasa ke tanah) 

B) Kelas E, pelindung kepala yang dirancang untuk melindungi dari bahaya benda 

yang terjatuh dan bahaya paparan terhadap konduktor bertegangan tinggi. Adapun 

sampel uji manufaktur hingga 20.000 V (fasa ke tanah) 

C) Kelas C, merupakan pelindung kepala yang dirancang untuk melindungi dari 

bahaya benda yang terjatuh dan kelas ini tidak sebagai pelindung dari bahaya 

listrik.  

Pada gambar 2.30 di bawah ini, menunjukkan helm pelindung kepala kelas E yang 

dipergunakan dalam area kerja yang memiliki potensi bahaya kejut listrik. Sedangkan gambar 

2.31 merupakan label untuk kelas E . 

 

 

Gambar 2.30. Helm pelindung kelas E yang sesuai untuk pekerjaan dalam instalasi listrik [1] 
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Gambar 2.31. Label helm pelindung kelas E [1] 

  

Adapun kondisi di mana penggunaan helm pelindung kepala non konduktif beserta 

pelindung mata, adalah sebagai berikut : 

- Pekerjaan yang berdekatan di bawah saluran listrik bertegangan 

- Pekerjaan pada switchgear dan berdekatan dengan konduktor bertegangan 

- Kapanpun ketika flash suit dipergunakan oleh pekerja 

- Pekerjaan pada lokasi yang mensyaratkan penggunaan helm pelindung non 

konduktif 

- Pada area kerja yang memiliki potensi bahaya pada bagian kepala, mata atau 

wajah dari ledakan, busur maupun kejut listrik. 

 

Tabel 2.23. Kriteria helm pelindung kepala berdasarkan standar ANSI [1] 
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4)  Pelindung mata dan pelindung wajah  

Adapun beberapa jenis pelindung mata dan wajah berdasarkan rekomendasi OSHA 

dan atas standar ANSI Z87.1, antara lain : 

A) Kacamata safety, sebagai pelindung mata yang berfungsi melindungi dengan lensa 

yang tahan benturan  

 

 

 

Gambar 2.32. Kacamata safety [1] 

 

B) Goggles, sebagai kacamata pelindung yang menutupi seluruh area di sekitar mata 

yang berfungsi untuk melindungi mata dan percikan benda asing lainnya 

 

Gambar 2.33. Goggles [1] 

 

C) Kacamata pengaman laser , sebagai kacamata pelindung untuk melindungi mata 

dari sinar laser di area kerja 

 

Gambar 2.34. Kacamata pengaman laser [1] 
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D) Pelindung wajah, sebagai alat pelindung seluruh wajah dari percikan maupun zat 

berbahaya atau debu. Penggunaan pelindung harus dilengkapi dengan kacamata 

safety untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap benturan. 

 

Gambar 2.35. Pelindung wajah [1] 

  

5)  Pelindung telinga (hearing protection) 

Pelindung telinga (hearing protection) haruslah dipergunakan bagi para pekerja yag 

bekerja di area dengan tingkat kebisingan melebihi 85 db, yang berfungsi dalam mengurangi 

tingkat intensitas kebisingan area kerja. Pelindung telinga terdapat dua macam, antara lain : 

 

a)  Sumbat telinga (ear plug) 

 

 

Gambar 2.36. Sumbat telinga (ear plug) [1] 

Merupakan  jenis sumbat telinga yang terbuat dari bahan karet, plastic keras/ 

lunak, lilin dan kapas. Kemampuan untuk daya lindung (attenuasi) jenis ini adalh 

sebesar 25-30 db, sedangkan sumbat telinga dari kapas memiliki attenuasi antara 2-12 

db. 

 

 

 

 

 

 



76 

 

b)  Tutup telinga (ear muff) 

 

 

Gambar 2.37. Tutup telinga (ear muff) [2] 

 

Merupakan  jenis pelindung telinga yang menurunkan tingkat kebisingan 

dengan menutupi seluruh bagian telinga. Kemampuan attenuasi frekuensi adalah 

sebesar 2.800-4.000 HZ dan antara 35-45 db, di mana frekuensi biasa adalah sebesar 

25-30 db. 

Adapun kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis pelidung telinga 

(hearing protection) ini, adalah : 

 

Tabel 2.24. Perbandingan kelebihan-kekurangan ear plug dan ear muff [2] 
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6)  Sarung tangan karet (rubber gloves) 

 

Gambar 2.38. Sarung tangan karet (rubber gloves) [1] 

 

Sarung tangan karet merupakan alat pelindung tangan dari kemungkinan terjadinya 

kontak antara tagan terhadap bagian bertegangan dari sistem kelistrikan. Adapun klasifikasi 

pada sarung tangan karet, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.25. Klasifikasi isolasi dan tegangan sarung tangan karet [1] 

 

  

Sedangkan  hal-hal yang perlu diperhatikan  pada penggunaan sarung tangan karet ini 

adalah : 

- Kode warna yang menandakan kelas tegangan : kelas 00- beige, kelas 0- merah, 

kelas 1-putih, kelas 2-kuning, kelas 3-hijau dan kelas 4-jingga 

- Nama manufaktur 

- Kelas tegangan (00,0,1,2,3,4) 

- Tipe 

- Ukuran 
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7) Sepatu lars safety (heavy duty shoes)

Gambar 2.39. Sepatu lars safety [2] 

Merupakan bagian dari pelindung kaki untuk melindungi kaki dari kemungkinan 

tertimpa benda berat, logam cair, bahan kimia korosif, dan tergelincir.  Sepatu lars ini 

ditekankan untuk dipergunakan pada area dengan  nominal incident energy ≥ 4 cal/cm
2
.

[1][2][11][14] 


