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1. Pengantar Alat Pembatas dan Pengukur (APP)

A. Pengertian

Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau nama lainnya KWh Meter adalah suatu

peralatan yang dipasang pada pelanggan untuk keperluan transaksi energi listrik atau

mengukur besar pemakaian energi yang digunakan serta membatasi daya yang

digunakan sesuai daya kontraknya. Pengukuran yang dimaksud adalah untuk

menentukan besarnya pemakaian daya dan energi listrik. APP merupakan bagian dari

pekerjaan dan tanggung jawab dari PLN yang bertugas membuat rekening listrik serta

mengeluarkan alat pengukur dan pembatas yang memiliki rekening yang legal dan

standar.

Alat pengukur yaitu meter kwh, meter kva maksimum, dan lainnya. Sedangkan

yang dimaksud dengan pengukuran adalah untuk menentukan besarnya pemakaian daya

dan energi listrik. Berikut ini beberapa contoh alat pengukur yang digunakan yaitu

meter kWh untuk mengukur energi aktif , meter kVARh untuk mengukur energi reaktif,

meter arus, meter tegangan. Sistem pengukuran dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pengukuran Primer (Pengukuran secara langsung). Pengukuran Primer terjadi dari

pengukuran primer 1 fasa untuk pelanggan dengan daya diatas 6600VA pada

tegangan 220V / 380V dan pengukuran primer tiga fasa untuk pelanggan dengan

daya diatas 6600V sampai dengan 33000 VA pada tegangan 220 V / 380 V.



b. Pengukuran Sekunder Tiga Fasa (Pengukuran tidak langsung). pengukuran

sekunder memerlukan trafo arus biasanya digunakan untuk pelanggan dengan daya

53 KVA sampai dengan 197 KVa .

Sedangkan pembatasan untuk menentukan besarnya pemakaian daya sesuai dengan

daya tersambung. Pembatasan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan batas

pemakaian daya sesuai dengan daya yang tersambung. Beberapa alat pembatas yaitu

MCB, MCCB, NFB, Fuse dan lainnya. Alat yang bertugas mengukur energi listrik

yang dipakai pelanggan (kWhmeter = kilo Watt hour meter) dan MCB sebagai

pembatas daya, yang akan melakukan pemutusan energi listrik secara otomatis jika daya

yang dipakai melebihi dari kapasitasnya. Alat pembatas yang digunakan adalah :

a. Pada sistem tegangan rendah sampai dengan 100 A digunakan MCB dan diatas

100 A digunakan MCCB, peleburan tegangan rendah, NFB yang biasa diatur.

b. Pada sistem tegangan menegah biasanya menggunakan pelebur tegangan

menengah atau biasanya disebut dengan relay.

Pembatasan didasarkan pada arus yang besarnya adalah :

Arus nominal :

untuk fasa tunggal dalam ampere

, untuk fasa tiga dalam ampere

Dimana

In = arus nominal dalam ampere

S = daya terpasang dalam volt ampere

E = tegangan fasa netral untuk fasa tunggal dalam volt

= tegangan fasa – fasa untuk fasa tiga dalam volt



Letak APP dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Letak APP

Keterangan :

GD : Gardu Distribusi

TR : Jaringan Tegangan Rendah

SLP : Sambungan Luar Pelayanan

SMP : Sambungan Masuk Pelayanan

APP : Alat Pengukur dan Pembatas

PHB : Panel Hubung Bagi

IP : Instalasi Pelanggan

B. Fungsi-fungsi dari APP adalah :

a. Pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan (sesuai dengan kontrak

pemasangan).

b. Mencatat daya yang dipakai oleh konsumen. Karena itu ada yang menyebutnya

“kWh Meter” atau “Meteran Listrik” (kWh : kilowatt hour)

c. Saklar utama pemutus aliran listrik bila terjadi kelebihan pemakaian daya oleh

pelanggan, adanya gangguan hubung singkat dalam instalasi listrik rumah

pelanggan atau sengaja dimatikan untuk keperluan perbaikan instalasi listrik

rumah.
C. Perlengkapan APP

Perlengkapan ialah barang yang memungkinkan dipasangnya alat pengukur

dan pembatas, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan yang disyaratkan.

Perlengkapan APP terdiri dari kotak / lemari app yang merupakan lemari dengan



ukuran tertentu yang didalamnya berisi APP dan perlengkapannya, trafo arus (CT),

trafo tegangan (PT) meter arus, meter tegangan dan saklar waktu.

D. Segel

Pelindung untuk mencegah agar alat atau komponen yang dilindungi dimaksud

tidak dibuka oleh orang yang tidak berwenang. Segel terbuat dari bahan logam,

plastik, atau campuran keduanya. Harus ada lambang PLN, nomor registrasi dan tidak

dipakai ulang. Yang harus disegel adalah terminal CT, PT, meter, blok terminal, kotak,

atau lemari dan tutup pelindung.

2. Sistem Pengukuran dan Pembatasan

a. Sistem Pengukuran

Pengukuran daya dan energi listrik yang digunakan pelanggan dilakukan dengan
salah satu cara dibawah ini :

o Untuk sistem tegangan menengah yang tidak dibumikan/resistansi tinggi
pengukuran daya dan energi menggunakan 2 buah trafo arus dan 2 buah trafo
tegangan fase-fase.

o Untuk sistem tegangan menengah yang dibumikan langsung atau dibumikan
dengan resistansi rendah, pengukuran daya dan energi menggunakan 3 buah
trafo arus dan 3 buah trafo tegangan.

b. Sistem Pembatasan Daya

Pembatas daya tersambung dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut :

o Tiga buah pelebur tegangan menengah (Namun hal ini tidak disarankan dan
secara bertahab perlu dirubah)

o Sebuah pemutus tenaga tegangan menengah yang dilengkapi dengan relai
primer yang mempunyai karakteristik arus yang disesuai dengan arus nominal
untuk daya tersambung.

o Sebuah pemutus tenaga tegangan menengah yang dilengkapi relai sekunder
melalui trafo arus.

3. Batas daya pelanggan

Tabel 1. Batas daya pelanggan

Pelanggan TR < 197 KVA

Pelanggan TM 200 KVA s/d 30 MVA

Pelanggan TT > 30 MVA



4. Ketentuan peralatan pengukuran dan pembatasan

a. Alat Pengukur

Alat ukur pelanggan semua peralatan ukur besaran listrik yangterpasang pada

kotak lemari APP pelanggan TM yang berfungsi sebagai pengukur daya dan energi

terpakai oleh pelanggan dan pengukurannya dilaksanakan pada sisi tegangan

menengah.

Alat ukur yang dipakai adalah :

o Meter kWh merupakan suatu alat integrasi yang digunakan untuk

mengukur besarnya energi aktif yang digunakan pelanggan dalam satuan kilo

watt jam (kWh)

o Meter kVARh merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk

mengukur besarnya energi reaktif yang digunakan pelanggan dalam satuan kilo

Volt amper reaktif jam

o Meter Kva Maks atau Kw Maks yang digunakan adalam meter

pengukur data yang dapat menunjukkan daya maksimum dengan interval 25

menit. Kva maksimum dapat juga digunakan meter arus maksimum berdasarkan

rumus :

Dimana E – tegangan nominal

o Meter Arus

o Meter Tegangan

Penyambungan pada sambungan listrik tegangan menengah dilakukan dari

jaringan tegangan menengah. Alat ukur yang digunakan antara lain :

o Meter kWh tarif tunggal digunakan untuk mengukur energi listrik

(kWh) yang digunakan pelanggan

o Meter kWh tarif ganda digunakan untuk mengukur energi listrik

(kWh) selama waktu beban puncak (WBP) dan Luar Beban Puncak (LWBP)

b. Alat Pembatas

Pada pelanggan Tegangan Menengah pembatasan daya tersambung dilakukan

dengan salah satu cara antara lain :



o Tiga buah pelebur tegangan menengah. Pelebur merupakan pemutus

dengan meleburnya dari komponen yang dirancang sedemikian rupa yang

disesuikan dengan ukurannya. Membuka rangkaian dimana pelebur tersebut

dipasang dan memutuskan arus bila arus tersebut melebihi suatu nilai tertentu

dalam waktu yang cukup, terdiri dari pelebur jenis pembatas arus yang kerjanya

dalam selang waktu tertentu, membatasi arus yang lewat ke suatu nilai yang

cukup rendah dari arus puncak arus perkiraannya. Sebagai pembatas arus untuk

penyambungan TR dan TM harus mempunyai kharakteristik

Tabel 2. Kharakteristik pembatas arus
Arus nominal (In)
(Amper)

Arus Lebih
(Amper)

Waktu
Lebur

Catatan

< 60 1,3 In > 1 Tidak putus dalam
waktu 1 jam

> 60 1, 3 In
2,0 In

> 2
< 2

Tidak putus dalam
waktu 2 jam
Putus dalam waktu
maksimal 2 jam

o Relai pembatas adalah suatu alat yang digunakan untuk membatasi

arus yang masuk ke pelanggan. Jenis relai ini menrut fungsinya ada relai over

load dan over current. Sedangkan menurut prinsip kerjanya ada 3 macam yaitu

relai magnetis yang bekerja berdasarkan prinsip medan magnet dari status

kumparan listrik, relai termis yang bekerja berdasarkan prisip elektrostatistik

dari suatu elemen pemanas, dan relai elektronik yaitu berdasarkan prinsip kerja

elektrostatistik dari beberapa komponen elektronik.Untuk penempatan relai ini

terdiri dari relai primer yang merupakan relai yang langsung dipasang pada

saluran utama tegangan menengah dan relai sekunder yang dipasang dari sisi

sekunder peralatan bantu trafo arus (CT) yang dipasang pada saluran utama.

Tabel 3. Kharakteristik relay
Pada Arus Harus Jatuh Catatan
1,05 x In
1,2 x In
1,5 x In
4,0 x In

Sesudah 1 jam
Sebelum 1 jam
Sebelum 2 menit
Pemutusan Momen

Tidak jatuh dalam
waktu 1 jam
Jatuh dalam waktu
maksimal 1 jam
Jatuh dalam waktu
maksimal 2 menit



Jatuh seketika

Namun untuk jenis pelebur sudah tidak umum dipergunakan sebagai
pembatas untuk pelanggan baru, Dan secara bertahab diarahkan memakai
Relai sebagai pembatasnya karena lebih akurat.

5. MCB, MCCB dan NFB

1) Alat Pembatas Pemakaian Arus

Satuan arus ialah Ampere, sedangkan satuan daya ialah VA. Oleh karena itu,

pembatas arus listrik menggunakan satuan Ampere. Penggunaan pembatas disebut

sebagai penentuan demand (kebutuhan) pengguna. Besar arus trip pelebur atau

pemutus yang digunakan sebagai pembatas maksimum ditetapkan sebesar 10% di atas

arus nominal beban yang dilindungi. Pembatas arus sebagai salah satu interface antara

PLN dengan pelanggan, bila pelanggan memakai arus melebihi batas yang telah

ditetapkan, maka pembatas akan bekerja. Salah satu pembatas arus yang selalu

digunakan adalah MCB (Miniature Circuit Breaker). Dari sudut pandang pelanggan

kejadian ini berarti berkurangnya keandalan suplai tenaga listrik.

Jenis-jenis alat pembatas yang paling banyak digunakan adalah jenis termis dan

elektromagnet. Beberapa jenis pembatas tersebut terdiri dari pembatas satu kutub, dua

kutub dan tiga kutub. Berikut ini adalah beberapa alat pengaman arus listrik yang juga

digunakan untuk penghubung dan pemutus. Meskipun masih ada lagi selain yang

disebutkan, pengaman listrik yang banyak digunakan sebagai pengaman arus listrik

antara lain: MCB, MCCB dan NFB.

2) Macam circuit breaker (CB)

a) MCB (Miniatur Circuit Breaker)

MCB digunakan untuk membatasi daya yang dipakai pelanggan TR agar

sesuai dengan daya kontraknya digunakan pemutus mini yang terpasang pada

kotak kWh meter. MCB adalah suatu rangkaian pengaman yang dilengkapi

dengan komponen thermis (bimetal) untuk pengaman beban lebih yang juga dapat

berfungsi sebagai pembatas arus. Selain itu, MCB juga dilengkapi relay

elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat. MCB banyak digunakan untuk

pengaman sirkit satu fasa dan tiga fasa.

(a) Prinsip Kerja MCB (Miniatur Circuit Breaker)



Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu secara thermis dan

elektromagnetis, pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban

lebih sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan

jika terjadi hubung singkat. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan arus

hubung singkat yang cukup besar yang memicu koil bersifat magnet.

Semakin besar arus hubung singkat, maka semakin besar pula daya untuk

menggerakkan sakelar tersebut sehingga lebih cepat memutuskan rangkaian

listrik.

MCB merupakan saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi

sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus lebih (over current).

MCB dirancang dengan 1 kutub digunakan untuk 1 phasa dan 3 kutub untuk

3 phasa dimana pemakaiannya tergantung kebutuhan. Sedangkan untuk

pengaman tiga fasa biasanya memiliki tiga kutub dengan tuas yang disatukan,

sehingga apabila terjadi gangguan pada salah satu kutub maka kutub yang

lainnya juga akan ikut terputus

Pada terminalnya hanya di pasang untuk kabel dengan polaritas phasa

(yang menyala jika dites dengan tespen), bukan pada kawat netral (polaritas

nol/tidak menyala), lihat gambar

Gambar 2. Pengawatan MCB 1 fasa dan 3 fasa

Keuntungan menggunakan MCB, yaitu :

1. Dapat memutuskan rangkaian tiga fasa walaupun terjadi hubung

singkat pada salah satu fasanya.

2. Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung

singkat atau beban lebih.



3. Mempunyai respon yang baik apabila terjadi hubung singkat atau

beban lebih.

Berdasarkan penggunaan dan daerah kerjanya, MCB dapat digolongkan

menjadi 5 jenis ciri yaitu :

1. Tipe Z (rating dan breaking capacity kecil)

Digunakan untuk pengaman rangkaian semikonduktor dan trafo-trafo

yang sensitif terhadap tegangan.

2. Tipe K (rating dan breaking capacity kecil)

Digunakan untuk mengamankan alat-alat rumah tangga.

3. Tipe G (rating besar) untuk pengaman motor.

4. Tipe L (rating besar) untuk pengaman kabel atau jaringan.

5. Tipe H untuk pengaman instalasi penerangan bangunan

Gambar 3 . Kontruksi MCB

Keterangan gambar :

1. Tuas aktuaror operasi On-Off

2. Mekanisme Actuator

3. Kontak penghubung

4. Terminal Input-Output

5. Batang Bimetal

6. Plat penahan & penyalur busurapi

7. Solenoid / Trip Coil

8. Kisi-kisi pemadam busur api



MCB 1 Fasa MCB 3 Fasa

Gambar 4. MCB 1 fasa dan 3 fasa

b) MCCB (Mold Case Circuit Breaker)

MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam proses operasinya

mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung.

Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman

gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih biasanya dipasang pada outgoing

generator dengan tegangan rendah ( < 1000 Volt).

Gambar 5. MCCB

Keterangan :

1. Bahan BMC untuk bodi dan tutup

2. Peredam busur api

3. Blok sambungan untuk pemasangan ST dan UVT

4. Penggerak lepas-sambung

5. Kontak bergerak



6. Data kelistrikan dan pabrik pembuat

7. Unit magnetik trip

Pada jenis tertentu pengaman ini, mempunyai kemampuan pemutusan yang

dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. MCCB ini biasanya digunakan pada

arus diatas 100A. Singkatan MCCB adalah Moulded Case Circuit Breaker.

Fungsi MCCB adalah sebagai pemutus sirkit pada tegangan menengah. Arus

pengenal MCCB yaitu 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 800,

dan 1600 A

(a) Perbedaan MCB dan MCCB

Sementara digunakan untuk MCB adalah pemutus sirkuit yang digunakan untuk

beban listrik yang lebih kecil MCCB adalah pemutus sirkuit yang beban listrik yang

lebih tinggi.

c) NFB (No Fuse Circuit Breaker)

NFB (No Fuse Breake) dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pemutus

tanpa sekering, berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan/arus utama

dengan sirkuit atau beban, selain itu juga berfungsi untuk memutuskan/melindungi beban

dari arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubung singkat. No Fused Breaker adalah

breaker/pemutus dengan sensor arus, apabila ada arus yang melewati peralatan tersebut

melebihi kapasitas breaker, maka sistem magnetik dan bimetalic pada peralatan tersebut

akan bekerja dan memerintahkan breaker melepas beban. No Fuse Breaker (NFB)

merupakan alat pengaman hubungan singkat untuk motor listrik yang paling banyak

digunakan di industri.

NFB berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan/arus utama dengan

sirkuit atau beban, selain itu berfungsi juga untuk memutuskan/ melindungi beban dari

arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubung singkat. Cara kerja NFB, ketika arus

yang mengalir melaluinya melebihi dari nilai yang tertera pada NFB maka secara

otomatis NFB akan memutuskan arusnya. NFB 3 Phase umumnya digunakan pada

sirkuit induktion motor atau control panel.



Gambar 6. NFB

6. kWh meter dan kVAmeter

Alat yang biasa digunakan untuk mencatat besarnya energi listrik yang terpakai

disebut meteran energi. Meteran energi yang umum digunakan biasanya dibedakan

berdasarkan daya listriknya. Jika yang digunakan adalah energi listrik dari daya aktif

maka digunakan kWh meter. Sedangkan jika energi listrik yang terukur dari daya rekatif

maka digunakan kVarh meter. KWh meter banyak digunakan oleh konsumen yang

menggunakan beban listrik dengan skala kecil contohnya konsumen rumah tangga.

Sedangkan konsumen pengguna listrik dalam skala besar seperti konsumen industri

menggunakan kVarh dan kWh meter sebagai alat pencatat konsumsi energi listrik.

a. kWh meter

1). Konsep dasar

Kilowatt hours meter atau yang biasa dikenal dengan kWh meter merupakan

peralatan yang berfungsi untuk menghitung pemakaian energi listrik. Energi

listrik yang dihitung oleh kWh meter adalah perhitungan daya aktif yang

digunakan dikalikan waktu dalam satuan jam (hours) dan faktor daya. Berikut

adalah persamaan untuk menghitung energi listrik oleh kWh meter

Keterangan :
E = Energi listrik yang terukur oleh kWh meter
V = Tegangan (V)
I = Arus (Ampere)
T = Waktu pemakaian (Jam)
Cos θ = Faktor daya



Pada persamaan 2.1. dapat diketahui bahwa besar pengukuran energi listrik
oleh kWh meter berbanding lurus dengan tegangan, arus, waktu pemakaian dan
faktor daya. Sehingga semakin tinggi nilai keempat besaran tersebut maka energi
listrik yang digunakan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika nilai
ketiga besaran tersebut semakin rendah maka energi listrik yang terbaca oleh
kWh meter juga akan semakin kecil.

2). Bagian – Bagian Kwh Meter Dan Fungsinya

Gambar 7. Bagian – bagian kWh
[1].Kumparan tegangan yang berfungsi sebagai pembangkit fluk tegangan (Φu)
[2].Kumparan arus sebagai pembangkit fluks arus (Φi)
[3].Elemen penggerak/piringan aluminium sebagai tempat integrasi Φu dan Φi

serta terjadinya arus foucault sehingga timbul momen putar pada piringan.
Piringan kWh meter ditempatkan dengan dua buah bantalan (atas dan bawah)
yang digunakan agar piringan kWh meter dapat berputar dengan mendapat
gesekan sekecil mungkin.

[4].Rem Magnit berfungsi sebagai pengereman dan memberikan perlawanan
putaran ikutan dari piringan aluminium. Rem magnit adalah terbuat dari
magnit permanen, mempunyai satu pasang kutub (Utara dan selatan) yang
gunanya untuk :
a. Mengatasi akibat adanya gaya berat dari piringan kWh meter



b. Menghilangkan / meredam ayunan perputaran piringan serta alat

kalibrasi semua batas arus.

[5].Register sebagai pencatat/penghitung jumlah energi terpakai di tempat

pelanggan, Sebagai transmisi perputaran piringan, sehingga alat pencatat

merasakan adanya perputaran, untuk mencatat jumlah energi yang diukur

oleh kWh meter tersebut dan mempunyai satuan, puluhan, ratusan, ribuan

dan puluh ribuan.

[6].Name Plate digunakan untuk mencantumkan informasi dasar yang terdapat
pada kWh meter.
Pada papan nama dari meter energi tercantum data sebagai berikut :

- Nama alat / merek pabrik

- Tipe atau jenis meter

- Cara pengawatan : satu fasa, 2 kawat

tiga fasa, 3 kawat

tiga fasa, 4 kawat

- Tegangan

- Arus

- Frekuensi

- Konstanta meter

- Kelas

- Satuan energi listrik

Contoh papan nama meter tarif tunggal dan ganda

Gambar 8. Papan nama meter tarif tunggal

[7].Terminal Klemp / Terminal Blok yang merupakan tempat penyambungan
pengawatan sumber tegangan dan beban ke kumparan arus dan kumparan
tegangan.



Gambar 9 Prinsip suatu meter petunjuk, energi listrik arus B – B (jenis induksi)

Keterangan Gambar :

M = Magnit permanent

Cp = Inti besi kumparan tegangan

Wp = kumparan tegangan yang dapat dianggap sebagai reaktansi murni,

karena lilitan cukup besar

Kumparan Tegangan terdiri dari :

Pada kWh meter 1 phasa ……………………………… 1 Set

Pada kWh meter 3 phasa 3 kawat……………………. 2 set

Pada kWh meter 3 phasa 4 kawat……………………. 3 Set

Cc = Inti besi kumparan arus

Wc = Kumparan arus

Kumparan arus terdiri dari :

a. Pada kWh meter 1 phasa kumparan arus 1 set

b. Pada kWh meter 3 phasa 3 kawat kumparan arus 2 set

c. Pada kWh meter 3 phasa 4 kawat kumparan 3 set



Pada kumparan arus dilengkapi dengan kawat tahanan atau

lempengan besi yang berfungsi sebagai pengatur Cosinus phi (factor

kerja)

Ip = Arus yang mengalir melalui Wp

I = Arus beban yang mengalir melalui Wc

F = Kumparan penyesuaian fasa yang diberi tahanan R

RGS = Register

1L & 2S = Terminal sumber daya masuk

2L & 1S = Terminal daya keluar

3). Prinsip Kerja kWh Meter

Gambar 10. Prinsip kerja kWh Meter

Ф1 ditimbulkan oleh arus I mengalir di kumparan Wc

Ф2 ditimbulkan oleh arus Ip mengalir di kumparan Wp dan Ip lagging 900

terhadap tegangannya



Hal ini berdasarkan bekerjanya induksi megnetis oleh medan magnit yang
dibangkitkan oleh arus melalui kumparan arus terhadap disc (piring putar) kWh
meter, dimana induksi megnetis ini berpotongan dengan induksi mgnetis yang
dibangkitkan oleh arus melewati kumparan tegangan terhadap disc yang sama.
Koppel putar dapat dibangkitkan terhadap disc karena induksi magnetis kedua
medan magnit tersebut diatas bergeser fasa sebesar 900 satu terhadap lainnya
(azas Ferrari). Hal ini dimungkinkan dengan konstruksi kumparan tegangan
dibuat dalam jumlah besar gulungan sehingga dapat dianggap inductance murni.

Dengan mengambil persamaan moment alat ukur type induksi :

T = KW Ø1. Ø2 Sin 

Ф1 sebanding dengan I

Ф 2 sebanding dengan

Sin  = Cos φ

Maka :

Dengan demikian maka terhadap piringan logam D terdapat momen gerak

TD yang berbanding lurus terhadap daya beban. Apabila oleh karena pengaruh

momen TD. Piring logam D berputar dengan kecepatan n, maka sambil berputar

piringan tersebut memotong garis – garis fluksi magnetic m (akibat adanya

magnit permanen) sehingga menyebabkan terjadinya arus – arus putar (arus

Foucault) didalam piringan logam yang berbanding lurus terhadap n Ø m. Arus –

arus putar yang terjadi pada piringan logam D akibat adanya Ø1, Ø2 dan Ø3.

Arus – arus putar yang memotong garis – garis fluksi m menyebabkan piringan

logam D mengalami momen redaman TD yang berbanding lurus dengan n. Ø m2

Bila momen TD dan Td dalam keadaan seimbang maka :

Kd. V.I. Cos φ = Km.n. Ø m2

Sehingga didapat kecepatan n dari piringan logam D adalah berbanding lurus

dengan V.I.Cos, maka jumlah putaran piringan D untuk jangka waktu tertentu

sebanding dengan energi yang diukur pada jangka waktu tersebut. Kemudian



untuk mendapat angka hasil pengukuran dari piringan D tadi harus

ditransformasikan lagi ke alat register.

4) Jenis – jenis kWh meter

Berdasarkan kebutuhan pelayan Berdasarkan kebutuhan pelayanan, kWh

meter dibagi menjadi kWh meter satu fasa dan kWh meter tiga fasa. KWh meter

satu fasa adalah jenis kWh meter yang lebih banyak digunakan dibandingkan

kWh meter tiga fasa. KWh meter satu fasa terdiri dari dua kawat yaitu untuk

kawat fasa dan kawat netral. KWh meter satu fasa digunakan untuk mengukur

daya listrik dengan skala kecil seperti pengukuran daya listrik yang terpakai pada

rumah-rumah. Adapun kWh meter tiga fasa merupakan kWh meter yang terdiri

dari empat kawat, tiga kawat sebagai fasa sedangkan satu kawat sebagai netral.

KWh meter tiga fasa banyak digunakan di pabrik-pabrik, instalasi rumah sakit,

sekolah, dan bangunan-bangunan yang membutuhkan daya listrik dalam skala

besar.

Gambar 11. KWh 1 fasa dan 3 fasa

a. Prinsip kerja kVARh Meter.

KVarh meter adalah peralatan dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk

mengukur energi reaktif yaitu pengukuran daya reaktif dikalikan waktu pemakaian

dalam satuan jam (hours). KVarh meter biasanya digunakan pada perusahaan besar

yang menggunakan motor dengan kapasitas besar. Hal ini dikarenakan pada

perusahaan besar yang menggunakan motor dengan kapasitasbesar, memiliki faktor



daya yang jelek (dibawah 0,85) atau konsumen – konsumen yang mempunyai sudut

phasa lebih besar dari 36,860. Apabila kita perhatikan pada tiga daya dibawah ini

(lihat gambar)

Gambar 12. Sudut fasa kVARh

Apabila pada segi tiga daya tersebut kita coba gambarkan suatu besaran sudut (FI)

yang berubah – ubah dengan besaran Kw yang tetap, maka dapat terlihat disini bahwa

besarnya kVA akan berubah – ubah, semakin besar sudut Ø atau semakin jeleknya

Cos φ maka kVA akan semakin besar.

Gambar 13 Perbandingan kWh dan kVARh

Pada titik A besarnya sudut Ф = 0

Maka besar Cos φ = 1

Sehingga kVA = kW

Sedangkan kVAR nya adalah = 0

Pada titik B :

Sudut 2 semakin besar sehingga Cos menjadi lebih kecil dari 1

kVA akan menjadi lebih besar dari kW, sedangkan kVARnya menjadi lebih besar

dari nol ( 0 ).



Meter kVARh pada prinsipnya adalah seperti meter kWh. Kalau pada meter kWh

yang diukur adalah daya nyata atau I.E.Cos φ x t, maka pada kVARh yang diukur

adalah daya buta atau I.E.Sin φ x t. Untuk bisa mendapatkan hasil pengukuran E.I.Sin

φ x t, prinsip dasarnya adalah membalik polaritas kumparan tegangan kWh dengan

jalan membalik pengawatannya.

Gambar 14. Perbandingan kWh dan kVARh

Berdasarkan beban yang dikonsumsi kVarh meter dibagi menjadi dua, yaitu

kVarh meter satu fasa dan kVarh meter tiga fasa. KVarh meter satu fasa merupakan

kVarh meter yang hanya terdiri dari dua kawat penghantar yaitu kawat fasa dan

kawat netral. Sedangkan kVarh meter tiga fasa terdiri dari tiga kawat untuk setiap fasa

dan satu kawat netral. Cara kerja dari kVarh meter adalah ketika kVarh meter

diberikan sumber dan beban pada kumparan arus dan tegangan maka akan terjadi

fluksi untuk mendorong piringan agar dapat berputar. Besarnya fluksi bergantung

pada beban, semakin besar beban maka semakin besar pula fluksi yang dihasilkan.

7. Diagram Rangkaian pengawatan dan Penandaan Terminal

Diagram pengawatan adalah gambar elektronik yang biasanya dinyatakan dengan

simbol yang menyatakan hubungan antara bagian –bagian peralatan atau suatu

instalasi

Manfaat diagram pengawatan

- Mengetahui prinsip kerja suatu peralatan atau instalasi

- Membantu pelaksanaan pemasangan suatu peralatan atau instalasi

- Mempermudah dalam menelusuri, mengusut gangguan pada suatu peralatan

atau instalasi



A. Macam – macam diagram

a. Diagram layout

Merupakan diagram yang menyatakan tata letak alat atau terminal atau

sejenisnya

Gambar 10 Diagram lay out terminal

Gambar 15. Tata letak APP tipe 1

Gambar 16. Lay out APP tipe khusus 1C



b. Diagram internal

Merupakan diagram yang menyatakan rangkaian internal suatu alat

Gambar 17 Diagram internal kWh meter 1 fasa

Gambar 18 Diagram internal kWh meter 3 fasa

b. Diagram penyambungan

Diagram yang menyatakan nomor terminal dri suatu alat yang harus

disambungkan ke nomor terminal dari alat yang lain dengan menggunakan

penghantar/kawat

Gambar 19. Diagram penyambungan

c. Diagram terminal

Diagaram yang menyatakan penghantar dengan kode pengawatan tertentu

yang tersambung pada suatu terminal



Gambar 20. Diagram terminal

d. Diagram garis tunggal

Merupakan gambar sederhana dari suatu sirkit yang menunjukkan bagian

pentingnya saja namun dapat menggambarkan cara operasi dan fungsi

kelompok dari suatu instalasi listrik, sirkit biasanya digambarkan dalam

bentuk garis tunggal dan huruf atau simbol yang sesuai.

Gambar 21. Diagram garis tunggal

Diagram garis tunggal sebaiknya disertai informasi sebagai berikut

 Tegangan

 Jenis arus

 Frekuensi

 Luas penampang

 Jumlah kawat

 Pengenal

 Data kharakteristik

 Simbol alat



B. Diagram pengawatan APP 1 fasa

Gambar 22. Diagram pengawatan APP 1 fasa

Gambar diatas menunjukkan diagram pengawatan pada kWh meter satu fasa. Pada

diagram pengawatan diatas kabel nomor 1 dan 2 menunjukkan kabel masukan pada

fasa line sedangkan kabel nomor 3 menunjukkan kabel keluaran fasa line. Kabel

berikutnya adalah kabel nomor 4 dan 5 yang merupakan kabel masukan dan

keluaran pada fasa netral.

C. Diagram pengawatan APP 3 fasa

Pada gambar tersebut nomor satu sampai sebelas menunjukkan terminal yang

menghubungkan dengan kumparan arus dan kumparan tegangan. Terminal nomor

dua, lima, dan delapan menunjukkan terminal yang menghubungkan ke kumparan

tegangan. Sedangkan terminal sisanya menghubungkan ke kumparan arus.

Kumparan arus adalah kumparan yang memiliki belitan dengan diameter tebal dan

kumparan yang sedikit, sedangkan kumparan tegangan adalah kumparan yang

memiliki belitan dengan diameter tipis dan kumparan yang banyak. Pada kWh meter

kumparan arus dihubungkan seri dengan beban sedangkan kumparan tegangan

dihubungkan paralel dengan beban.



Gambar 23. Diagram pengawatan APP 3 fasa

D. Pengawatan kWh dan kVArh meter

Gambar 24 Pengawatan kWh dan kVArh



8. Pengawatan

a. Pengawatan Normal

Gambar 25. Pengawatan Normal

b. kWh meter 3 fasa pengawatan normal

Gambar 26. kWh meter 3 fasa pengawatan normal



9. Alat Bantu kWh Meter

Ada tiga alat bantu yang digunakan dalam pengukuran dengan kWh meter :

a. Current transformator (trafo Arus)

Transformator arus adalah suatu alat listrik yang berfungsi untuk

mengubah besar arus tertentu (di lilitan primer) ke besaran arus tertentu

lainnya (di lilitan sekunder) melalui suatu kopling elektro megnetis.

Transformtor arus ini banyak digunakan didalam bidang pengukuran –

pengukuran listrik untuk memperoleh besaran ukur bagi ampere meter, kWh

meter, watt meter dan sebagainya. Trafo arus di gunakan untuk pelanggan

listrik dengan daya lebih besar dari 43 kVA, pengukuran menggunakan trafo

arus (pengukuran tidak langsung). Trafo arus yang dipergunakan sebesar-

besarnya kelas 0,5 dengan Burden tidak lebih dari 30 VA untuk trafo arus

tegangan rendah. Untuk tegangan menengah menggunakan trafo arus kelas

0,2 dengan Burden 30 VA.

Karena meter – meter umumnya hanya dapat dilewati besaran ukur

(arus) yang kecil sedangkan arus yang mengalir ke jaringan distribusi adalah

besar, maka besar arus pada belitan primer transformator arus lebih besar dari

pada besar arus di lilitan sekundernya. Jadi transformator arus yang

dipergunakan pada meter – meter akan mengubah arus primer yang besar

menjadi arus sekunder yang lebih kecil sehingga pengukuran dapat dilakukan.

b. Potensial transformator (Trafo tegangan)
Transformator tegangan adalah alat pengubah besaran listrik (tegangan)

dari suatu harga ke harga yang lain yang tertentu besarnya. Transformator

tegangan merupakan salah satu dari beberapa jenis transformator yang ada,

yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam pengukuran tegangan. Trafo

tegangan di pergunakan untuk mengukur tegangan atau sebagai sumber

tegangan alat-alat pembatas dan pengukur pada sistem tegangan menengah

dengan kelas 0,2 dan burden 30 VA burden 30 VA

Alat ini biasa digunakan untuk memberi tegangan kepada meter – meter

dan peralatan pengaman yang memerlukannya, dan biasa dipasang pada sisi

tegangan tinggi dari suatu jaringan listrik (6 kV ke atas). Faktor ketelitian

yang harus diperhatikan pada transformator alat pengukuran (termasuk juga



transformator tegangan). Hal ini disebabkan karena besaran ukurannya yang

lebih diperhatikan dari pada rugi-rugi yang terjadi pada alat tersebut.

c. Time switch
Fungsi dari time switch sebagai alat bantu untuk pengukuran energi

listrik oleh kWhmeter tariff ganda adalah sebagai pemberi komando kepada

kWh Meter, kapan kWh mter harus mengukur pada waktu baban puncak dan

kapan hasrus mengukur diluar waktu beban puncak.

Pengukuran kWh waktu beban puncak menurut aturan yang digunakan

PLN yaitu mulai 17.00 – 22.00 dan diluar waktu tersebut pengukuran kWh

diluar beban puncak, karena pada time switch terdapat indikator waktu

seperti pada jam, maka prinsipkerja dari time switch sama halnya dengan

prinsipkerja jam hanya pada time switch terdapat kontak- kontak yang

bekerja dapat diatur sesuai dengan kebutuhan peralatan lain yang

memerlukannya.

Tidak semua alat bantu tersebut harus dipasang pada suatu pengukuran kWh

meter, hal tersebut tentu tergantung dari kebutuhan untuk pengukuran itu sendiri.

Maksud dari penggunaan alat bantu kWh meter adalah untuk menyederhanakan

disain pemuatan kWh sehingga :

- Dengan satu jenis kWh meter yang tertentu dapat digunakan untuk
pengukuran dari beberapa macam besarnya daya listrik.

- Untuk pengukuran tarif ganda maka didesain dengan coil perubahan
register yang menggunakan relay komando dari luar (Time Switch)

- Supaya kWh meter dapat digunakan untuk pengukuran energi listrik baik
pada sistem tegangan rendah maupun pada sistem tegangan menengah juga
pada sistem tegangan tinggi

- Untuk mempermudah pemasangan dan penempatan kWh meter

10. Pemasangan kotak APP dan lemari APP

Kotak APP yang dipasang di luar bangunan adalah dari jenis pasangan luar

dengan indeks proteksi keamanan sekurang‐kurangnya IP 45 dan dipasang di tempat

yang mudah dijangkau untuk pencatatan meter serta berjarak tidak lebih dari 7 meter

dari rumah pemanfaat. Lemari APP dipergunakan untuk sejumlah APP pada rumah

susun, pertokoan. 1(satu) lemari APP dipergunakan untuk tidak lebih dari 16 APP.



Lemari APP terpisah dari PHB nya. Semua lemari panel APP dan PHB harus

dibumikan

Gambar 27 sambungan tenaga listrik tegangan rendah pada rusun atau ruko

11. Instalasi APP

Instalasi APP di sisi pelanggan terpasang dengan cara:

a. Dipasang per pelanggan secara terpisah sesuai ketentuan SPLN 55 Alat ukur,

Pembatas dan Perlengkapannya dan 57‐1 Meter kWh Arus Bola‐balik kelas 0,5,

1 dan 2 Bagian‐1: Pasangan Dalam;
b. Dipasang per pelanggan dengan menggabungkan meter dan alat pembatas

secara terpadu (diatur dalam SPLN D3.003 APP Terpadu)

c. Menyatukan beberapa pelanggan dalam kotak meter terpusat khusus untuk

meter energi elektromekanik (diatur dalam SPLN D3.001‐1 Kotak kWH Meter

Elektromekanik Terpusat, Bagian 1: kWh Meter Fase Tunggal).

d. Khusus pelanggan dengan daya mulai 33 kVA keatas , instalasi APP sebaiknya

menggunakan meter elektronik dengan sekurang‐kurangnya kelas 0,5. Dan

harus dipastikan aman dan tersegel sesuai ketentuan perusahaan

12. Meter Energi

Meter kWh atau energi meter terdiri atas 2 jenis:

a. Meter energi Fasa 1

b. Meter energi Fasa 3

Baik untuk energi meter aktif dan reakti f (kVARH)

13. Pemasangan Meter Energi

Meter energi dan papan OK di pasang tidak kurang dari 180 cm di atas lantai

pada tempat yang terlindung dari panas , hujan dan benturan benda keras. Terminasi

kabel pada meter kWh harus di lapisi ti mah solder, baru di kencangkan pada terminal



kWh / kVARh. Kabel instalasi dalam meter kWh / kVARh harus dari jenis NYAF

dengan warna yang sesuai standard PLN dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 mm2.

Tabel 4. Kabel instalasi meter kWh /kVARh

Meter kWh Fasa Netral

Fasa 1

Fasa 3

Hitam

Merah

Kuning

Hitam

Biru

Biru

Bagian berlogam dari papan OK di bumikan, pembumian di satukan satu dengan

instalasi pembumian sirkit utama instalasi pelanggan. Pada meter kWh Fasa- 1 atau -3

dengan konstruksi moulded case tanpa logam, Penghantar pembumian instalasi

pelanggan ti dak boleh di masukkan ke dalam lubang terminal penghantar netral meter

kWh

14. Panel Meter kWh – APP Kolektif

Panel meter untuk penempatan APP kolekti f ditempatkan berdampingan dengan

panel PHB jaring distribusi, pada lokasi yang mudah dicapai, dan bukan dijalur lalu

lintas padat. Tinggi panel ti dak kurang dari 60 cm di atas permukaan lantai. Jika di

tempatkan di luar, bangunan di lindungi dengan patok pengaman ti nggi 60 cm. Kabel

SLP antara PHB distribusi dan panel APP dilindungi secara mekanis. Tingkat IP

untuk pasangan dalam sekurang-kurangnya IP 44 dan untuk pasangan luar sekurang-

kurangnya IP 45. BKT panel harus dibumikan.

15. Pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP)

Pemasangan alat pembatas dan pengukur (APP) berdasarkan sifat penempatan

APP sesuai standar PLN yang berlaku:

1) Dipasang per pelanggan secara terpisah sesuai ketentuan (SPLN 55 Alat Ukur,

Pembatas dan Perlengkapannya dan SPLN 57-1 Meter kWh Arus Bolak Balik

Kelas 0,5,1 dan 2 Bagian -1: Pasangan Dalam)

2) Dipasang per pelanggan dengan menggabungkan meter dan alat pembatas

secara terpadu (diatur dalam SPLN D3.003 APP Terpadu).



3) Menyatukan beberapa pelanggan dalam kotak meter terpusat khusus untuk

meter energi elektromekanik (diatur dalam SPLN D3.001-1 Kotak kWh Meter

4) Elektromekanik Terpusat, Bagian 1: kWh Meter Fase Tunggal).

5) Khusus pelanggan dengan daya mulai 33 kVA keatas, instalasi APP tidak harus

dipasang di Gardu PLN dengan sisitem pengukuran AMR.

6) APP dipastikan aman dan tersegel sesuai ketentuan perusahaan.

16. Pemasangan di Rumah pelanggan

Pemasangan di rumah pelanggan yang terbanyak saat ini dilakukan dengan 2 cara,

yaitu terpasang di muka atau di teras rumah atau dipasang di halaman bagian luar.

Ketentuan-ketentuan pemasangan di rumah pelanggan adalah:

1) Tinggi panel APP (OK) ti dak kurang dari 160 cm dari lantai.

2) Di luar atau di teras rumah, mudah dibaca, dan mudah akses masuk.

3) Tidak terkena hujan, panas, atau mudah terkena benturan mekanis.

4) Jauh dari jangkauan anak-anak.

17. Pemasangan di Luar Rumah / di Halaman Pelanggan

APP ditempatkan pada panel ( kotak ) APP yang memenuhi persyaratan IP 45 di

atas tiang besi galvanis atau ti ang beton atau pada tembok pagar dengan ti nggi

sekurang – kurangnya 180 cm.

18. Pemasangan Panel Distribusi.

Kotak panel dipasang pada suatu tempat di bangunan yang terlindung dari hujan

dan panas atau di luar bangunan. Panel distribusi ini dapat di pakai pada kompleks

perumahan pertokoan, rumah petak atau rumah susun ataupun apartemen. Sakelar

masuk pada sirkuit masuk PHB di lengkapi dengan sakelar jenis No Fused Breaker,

pada sirkit keluar di proteksi dengan tegangan lebur jenis HRC ti pe NH/NT. Bagian

konduksi terbuka PHB di bumikan di jadikan satu dengan pembumian metal sheild

kabel NYFGbY.



Gambar 28. Sambungan tenaga listrik tegangan rendah tipe-a

Gambar 29. Sambungan tenaga listrik tipe-A tanpa tiang atap

Gambar 33. Sambungan Tenaga Listrik Tipe-B dengan memakai tiang atap

Rangkuman

 Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau nama lainnya KWh Meter adalah suatu

peralatan yang dipasang pada pelanggan untuk keperluan transaksi energi listrik atau



mengukur besar pemakaian energi yang digunakan serta membatasi daya yang

digunakan sesuai daya kontraknya.

 Perlengkapan APP terdiri dari kotak / lemari app yang merupakan lemari dengan

ukuran tertentu yang didalamnya berisi APP dan perlengkapannya, trafo arus (ct),

trafo tegangan (pt) meter arus, meter tegangan dan saklar waktu dilengkapi dengan

segel sebagai pelindung agar tidak dibuka oleh orang yang tidak berwenang.

 Pengukuran adalah untuk menentukan besarnya pemakaian daya dan energi listrik.

Berikut ini beberapa contoh alat pengukur yang digunakan yaitu meter kWh untuk

mengukur energi aktif , meter kVARh untuk mengukur energi reaktif, meter arus,

meter tegangan Sedangkan pembatasan adalah besarnya pemakaian daya sesuai

dengan daya tersambung.

 Pembatasan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan batas pemakaian daya

sesuai dengan daya yang tersambung. Beberapa alat pembatas yaitu MCB, MCCB,

NFB, Fuse dan lainnya. alat yang bertugas mengukur energi listrik yang dipakai

pelanggan (kWhmeter = kilo Watt hour meter) dan MCB sebagai pembatas daya,

yang akan melakukan pemutusan energi listrik secara otomatis jika daya yang dipakai

melebihi dari kapasitasnya

Penilaian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kemampuan Saudara

berdasarkan kriteria penilaian berikut ini:

Skor 4 : tingkat kemampuan yang dicapai 90%-100%

Skor 3 : tingkat kemampuan yang dicapai 80%-89%

Skor 2 : tingkat kemampuan yang dicapai 70%-79%

Skor 1 : tingkat kemampuan yang dicapai ≥ 69%

Saya sudah menguasai materi pembelajaran on line tentang karakteristik dan kesulitan belajar
peserta didik

a. Telah menyelesaikan kegiatan belajar 4 dengan benar

b. Telah menyelesaikan kegiatan belajar 4 tetapi masih perlu belajar lagi

c. Telah menyelesaikan kegiatan belajar 4 dan perlu diulang lagi

d. Belum menyelesaikan kegiatan belajar 4
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