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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin tahun semakin 

meningkat sehingga pertumbuhan penduduk tersebut berbanding lurus dengan 

pertumbuhan beban dunia kelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat 

sekarang ini, pemerintah sedang merencanakan proyek sektor pembangkitan listrik yaitu 

sebesar 35.000 MW. Namun perencanaan proyek tersebut minimal hanya mencapai 19.000 

MW di tahun 2019. Tidak dicapainya target program listrik 35.000 MW tersebut diketahui 

oleh hasil sidang DEN (Dewan Energi Nasional) yang menyimpulkan, listrik dari program 

tersebut minimal hanya mencapai 19.000 MW pada tahun 2019 [1]. 

Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen 

berupa pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan 

bekerja sama untuk melayani kebutuhan tenaga lsitrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan 

[2]. Oleh karena itu, perlu memperhatikan stabilitas aliran daya sistem tenaga listrik yang 

merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan sistem tenaga 

listrik. Begitu juga dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih pada saat ini juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beban dunia kelistrikan. Dimana telah 

diciptakannya teknologi yang baru untuk menunjang kemajuan sistem transmisi tenaga 

listrik. 

Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit 

tenaga listrik yang jauh dari pusat-pusat beban, dan juga untuk saluran interkoneksi antara 

sistem tenaga listrik yang lain. Pada dasarnya dapat dikategorikan yaitu menjadi  

pembangkit yang berdasarkan arus bolak-balik dan saluran transmisi arus searah, 

berdasarkan tegangan yang terdiri dari saluran menengah, saluran tegangan tinggi, dan 

saluran ekstra tinggi, yang masing-masing mengikuti standar tertentu, berdasarkan 

penempatannya yang terdiri dari saluran udara dan saluran bawah tanah, berdasarkan jarak 

dari saluran transmisi jarak pendek sampai dengan 50 mil dan saluran transmisi jarak 

menengah antara 50 mil sampai 150 mil sedangkan saluran transmisi jarak jauh lebih dari 

150 mil, serta berdasarkan karakteristiknya saluran transmisi mempunyai parameter yang 

terdiri dari daya, tegangan, frekuensi, resistansi, induktansi, dan kapasitansi. 
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Sistem penyaluran energi listrik Riau pada umumnya sudah memiliki sistem 

interkoneksi Sumatera Bagian Tengah (SUMBAGTENG). Sistem ini dapat diharapkan 

untuk membantu jika salah satu dari pembangkit mengalami gangguan maka suplai energi 

listrik masih bisa didapatkan [3]. Akan tetapi jika salah satu sistem mengalami gangguan 

maka sistem yang lain juga akan mendapatkan pengaruh [3]. Salah satu gangguan yang 

terjadi adalah pembebanan yang berlebih atau tidak memenugi range yang telah ditentukan 

oleh standar PLN. Efek dari pembebanan yang berlebih ini yaitu terjadinya penyaluran 

daya listrik yang tidak merata sehingga menyebabkan pemadaman pada jaringan listrik. 

Jika tidak ada tindak lanjut dari berbagai pihak maka akan berdampak pada sistem 

kelistrikan di daerah yang di aliri jaringan listrik tersebut. 

Berdasarkan data dari PT. PLN (PERSERO) kebutuhan listrik Riau ketika beban 

puncak mencapai 538 MW. Beban puncak yang besar belum didukung pasokan listrik 

memadai. Karena pembangkit yang memasok listrik ke daerah Riau belum mampu 

memenuhi total kebutuhan listriknya yang mana Riau hanya mampu membangkitkan daya 

dengan jumlah total 337,99 MW. Sehingga Riau masih mengalami defisit 200,01 MW 

[20]. Begitu juga dengan berbagai permasalahan yang ada pada pembangkit Riau seperti 

pada beberapa bulan lalu terjadi musim kemarau sehingga menyebabkan kekurangan 

volume air di PLTA Koto Panjang (RIAU), dan pada saat penulis melakukan kerja praktek 

di PLTG Riau Power dan pembangkit PLTU Riau Power 1 berdekatan dengan PLTG 

tempat penulis kerja praktek. Disana penulis berdiskusi dengan salah satu operator PLTG 

Riau Power dan berdasarkan data, ada pembangkit yang beroperasi dan ada pembangkit 

yang mengalami gangguan. Kebanyakan terjadi kerusakan pada PLTU Riau Power 1 dan 

PLTG 2 Teluk Lembu. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan adanya gangguan 

terhadap pembangkit. Selain itu terutama di Riau memiliki variasi beban yang beragam, 

semakin banyaknya industri dan institusi yang didirikan. Akan tetapi salah satu kelemahan 

dari sistem interkoneksi yaitu jika terjadi gangguan pada salah satu sistem, maka akan 

berdampak pada sistem yang lainnya. 

Sehingga salah satu cara untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem 

penyaluran yang lain adalah dengan tetap menjaga loadability pada setiap bus sistem [3]. 

Karena pada sistem tenaga listrik memiliki beban yang bervariasi dan berubah-ubah setiap 

waktu. Selain itu penyaluran daya listrik bus beban ada yang terlalu tinggi dan ada yang 

terlalu rendah terhadap penyaluran sehingga arus listrik yang mengalir menjadi tidak 

merata. Jika kita mengetahui kemampuan pembebanan dari setiap bus maka dapat 



I-3 

 

mengurangi terjadinya pemadaman listrik dan pasokan energi listrik juga dapat disalurkan 

secara merata. 

Untuk menangani permasalahan pada jaringan transmisi, maka munculah suatu 

peralatan teknologi baru yang aman, lebih efektif dan ekonomis yaitu peralatan 

menggunakan FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). FACTS adalah 

sistem listrik yang berbasis elektronika daya dan peralatan statis lainnya yang mampu 

mengontrol satu atau beberapa parameter dari sistem transmisi arus bolak-balik untuk 

meningkatkan pengendalian dan kemampuan transfer daya listrik. Dalam perkembangan 

FACTS terdiri dari dua bagian sesuai dengan cara pengontrolannya dalam 

mengkompensasikan daya yaitu, series controller dan shunt controller. Series controller 

terdiri dari Static Synchrounous Series Compensator (SSSC), Thyristor Controller Series 

Capasitor (TCSC), Thyristor-switched series capasitor (TSSC). Sementara shunt controller 

terdiri dari static synchronous compensator (STATCOM), static var compensator (SVC). 

Dari macam jenis kompensasi seri dan shunt tersebut masing-masing memiliki keunggulan 

dan fungsi yang berbeda [22] 

Menyikapi latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat judul untuk 

tugas akhir ini dengan judul “Analisa Perbandingan Loadability Sistem Transmisi 150 

kV Riau Menggunakan Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS)”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini penulis akan melakukan 

penelitian tentang pemerataan pembebanan pada setiap bus yang belum memenuhi range 

atau saluran transmisi berbeban lebih yang telah ditentukan oleh standar SPLN1:1995 

(+5% dan -10%). Pada penelitian ini FACTS yang digunakan yaitu SSSC (Static 

Synchronous Series Compensator). Alasan peneliti mengambil FACTS jenis SSSC karena 

SSSC tidak hanya mengkompensasi daya reaktif, SSSC dapat memasok daya reaktif dan 

daya nyata pada saluran transmisi dan dapat mengoptimalkan kekurangan atau kelebihan 

daya reaktif sehingga dapat meratakan pembebanan pada saluran transmisi dan mengurangi 

rugi-rugi daya aktif. SSSC dapat menerima maupun menghasilkan tegangan secara seri 

yang dapat di atur untuk mengubah reaktansi dari saluran transmisi dan bekerja sebagai 

kapasitor DC saat aliran listrik meningkat dan bekerja sebagai generator disaat aliran listrik 

pada saluran menurun. 

Menurut penelitian sebelumnya STATCOM juga bekerja untuk meratakan 

pembebanan pada setiap bus yang belum memenuhi range karena STATCOM merupakan 

peralatan penyedia daya reaktif yang dapat meratakan pembebanan dan mengurangi rugi-
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rugi daya aktif [9]. Pemasangan kompensator SSSC secara seri dan STATCOM secara shunt 

pada bus yang tidak merata nantinya akan dilihat pengaruhnya terhadap perbandingan 

tegangan pada bus jaringan transmisi 150 kV Riau. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Belum diketahui kemampuan pembebanan pada setiap bus beban yang belum 

memenuhi range yang telah ditetapkan oleh standar PLN. 

2. Belum diketahui kemampuan pembebanan sebelum dan setelah pemasangan SSSC, 

belum diketahui kemampuan pembebanan sebelum dan setelah pemasangan 

STATCOM, belum diketahui hasil perbandingan kemampuan pembebanan antara SSSC 

dan STATCOM bus beban yang belum memenuhi range atau saluran transmisi 

berbeban lebih. 

3. Belum diketahui rating SSSC yang dibutuhkan untuk meratakan pembebanan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan kemampuan pembebanan pada setiap bus beban yang belum memenuhi 

range sebelum dan setelah pemasangan SSSC pada jaringan transmisi 150 kV Riau. 

2. Mengetahui bahwa untuk meratakan pembebanan jaringan transmisi 150 kV Riau 

FACTS jenis SSSC bekerja lebih baik dari FACTS jenis STATCOM. 

3. Mendapatkan rating SSSC yang dibutuhkan untuk meratakan pembebanan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini difokuskan pada loadability bus-bus beban pada sistem 

jaringan transmisi 150 kV Riau. Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan data dari 

PT. P3B (PERSERO) SUMATERA dan dieksekusi menggunakan Sofware Matlab. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai referensi untuk penulis maupun 

peneliti berikutnya sebagai pedoman studi tentang loadability yang sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan suplai tenaga listrik. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu rekomendasi yang positif terhadap 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan khususunya dalam hal untuk mengetahui 

kemampuan beban maksimum pada suatu sistem tenaga listrik. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana cara pemilihan FACTS 

yang terbaik untuk mengendalikan aliran daya agar pembebanan merata dan 

meningkatkan kapsitas saluran. 


