
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia banyak perusahaan yang besar dan sukses yang bergerak 

dibidang pupuk, salah satu peruhasaan pupuk tersebut adalah  PT. Petrokimia 

Gresik yang juga merupakan perusahaan  terbesar dan terlengkap di Indonesia yang 

memproduksi pupuk, dan pada tahun 2012 PT. Petrokimia Gresik menjadi salah 

satu bagian dari PT. Pupuk Indonesia. Dan juga Tidak hanya memproduksi berbagai 

jenis pupuk melainkan PT. Petrokimia Gresik juga memproduksi berbagai produk 

non pupuk yang produk perusahaannya dapat  bersaing tinggi karena produk 

tersebut sangat banyak di minati oleh para konsumen. PT. Petrokimia Gresik juga 

memiliki tiga pabrik utama, yang juga dimana perusahaan dapat mendukung untuk 

mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan nasional, dan 

menunjang proses produksi dalam perusahaan. 

PT. Petrokimia gresik merupakan perusahaan yang besar di Indonesia, maka 

dari itu sistem kelistrikannya tidak boleh sampai terputus hingga masa waktu 

produksi berlangsung, dalam konteks ini, semakin besar kapasitas sumber listrik 

digunakan untuk operasi saat produksi berlangsung, maka semakinbesar pula nilai 

pada arus gangguan dan bahaya busur api (arc flash) hingga dibutuhkan 

pengamanan yang tepat [1]. 

Busur api adalah salah satu kejadian percikan api yang  muncul karena di 

sebabkan adanya arus gangguan hubung singkat, yang akan terjadi karena beberapa 

faktor, salah satu faktor tersebut adalah kegagalan isolasi yang ada pada konduktor 

atau pada rel busbar dan pada switchgear [2]. Besar energy arc flash yang dihasilkan 

tergantung dari waktu kerja pada sistem pengamanan yang disebabkan pada 

gangguan arus hubung singkat. Bahaya dari arc flash dapat mengakibatkan ledakan 

api yang bertekanan rendah ataupun tinggi yang dapat membahayakan bagi para 

pekerja bisa menimbulkan ledakan api dengan tekanan tinggi yang dapat 

menyebabkan luka bakar serius bagi para pekerja serta dapat menyebabkan juga 

kerusakan-keruakan pada peralatan listrik [3]. Dalam sistem pengaman yang cepat 
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dan tepat dalam bekerja bisa meminimalisir dari bahaya arc flash yang salah 

satunya dengan setting rele [4]. 

Sebuah study tentang bahaya akan arc flash yang dilakukan untuk memahami 

besar arc flash yang dihasilkan di tiap-tiap switchgear. Dalam kasus ini penting 

melakukan untuk mengklarifikasi pengelompokan pada energy arc flash yang 

terjadi dan berkaitan pada PPE (Personal Protective Equipment) yang harus 

digunakan oleh para pekerja sebagai langkah untuk mencegah pekerja agar 

terhindar bahaya pada pekerja dan mengakibatkan  jatuhnya korban jiwa. Analisa 

dari bahaya busur api yang dapat menggunakan langkah prosedur yang terdapat 

dalam IEEE 1584 [5]. 

Tugas akhir ini membahas tentang koordinasi rele proteksi dengan 

mempertimbangkan besar insiden energi arc flash serta dengan melakukan 

penambahan alat pengamanan rele diffrensial. Dari penambahan tersebut 

diharapkan nilai besarnya energi arc flash dapat diturunkan, sehingga dapat 

mengurangi dampak hasil dari insiden energi tersebut yang bertujuan untuk 

menentukan pakaian pengaman bagi para pekerja agar terhindar dari bahaya yang 

ditimbulkan oleh busur api, serta untuk melindungi perlatan-peralatan listrik yang 

ada dari kerusakan atau pun kebakaran di PT. Petrokimia Gresik. Untuk 

penyelesaiannya dengan melakukan koordinasi rele proteksi dan melakukan 

perhitungan yang sesuai standart dari IEEE 1584 dengan bantuan software ETAP 

12.6.0. Dari hasil pada analisa yang diharapkan pada syarat dari kategori besarnya 

energi busur api dapat dipenuhi pada sebuah sistem kelistrikan, dan dengan 

demikian didapat besarnya energi yang akan memenuhi standart dari NFPA 70 E. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini dalam kesimpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 

A. Bagaimana cara melakukan pemodelan sistem kelistrikan Pabrik Ammurea II 

PT. Petrokimia Gresik dengan menggunakan software ETAP 12.6.0 ? 

B. Apakah kategori level energi arc flash yang ada pada standart proteksi 

kelistrikan ? 

C. Bagaimana cara mengurangi energi arc flash ? 
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D. Bagaimana Personal Protection Equipment (PPE) yang akan digunakan para 

pekerja setelah dilakukan perhitungan dan simulasi   ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam tugas akhir ini yang ingin di capai adalah sebagai berikut : 

A. Memodelkan sistem kelistrikan Pabrik Ammurea II PT. Petrokimia Gresik 

dengan menggunakan software ETAP 12.6.0. 

B. Mengetahui besar nilai insiden arc flash. 

C. Meminimalisir insiden energi arc flash sesuai standart IEEE 1584-2002. 

D. Pengklasifikasian level kategori PPE untuk pekerja sesuai standart NFPA 70E. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 

A. Analisa koordinasi proteksi arc flash hanya dilakukan pada sistem kelistrikan 

Pabrik Ammurea II tanpa mempertimbangkan sistem kelistrikan Petro Raya. 

B. Perhitungan pada besar energy arc flash pada tiap bus tegangan menengah, 

yaitu tegangan 6,3 kV, 11 kV dan 20 kV. 

A. Analisa akan difokuskan pada di koordinasi rele proteksi pada arus ganguan 

phase. 

B. Perhitungan energi pada arc flash berdasarkan dengan standar IEEE 1584-

2002. 

C. Pengelompokkan pada kategori arc flash untuk keselamatan pekerja 

menggunakan standart NPFA 70E. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini bisa dituliskan dibawah ini : 

1. Sebagai pertimbangan PT. Petrokimia Gresik untuk memperhatikan bahaya

dari arc flash untuk keselamatan pekerja dan peralatan listrik yang ada.

2. Sebagai patokan untuk penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan lagi

dengan menggunakan metode kecerdasan buatan untuk mengurangi bahaya arc

flash.




