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BAB  2 
KLASIFIKASI  JARINGAN  DISTRIBUSI 

 
 
 
A. Pendahuluan 

Sistem jaringan distribusi tenaga listrik dapat diklasifikasikan dari 
berbagai segi, antara lain adalah : 
1. Berdasarkan ukuran tegangan 
2. Berdasarkan ukuran arus 
3. Berdasarkan sistem penyaluran 
4. Berdasarkan konstuksi jaringan 
5. Berdasarkan bentuk jaringan  
 

B. Berdasarkan Ukuran Tegangan 
Berdasarkan ukuran tegangan, jaringan distribusi tenaga listrik dapat 

dibedakan pada dua sistem, yaitu (a). sistem jaringan distribusi primer, 
dan (b). sistem jaringan distribusi sekunder. 

 
a.  Sistem jaringan distribusi primer 

Sistem jaringan distribusi primer atau sering disebut jaringan 
distribusi tegangan tinggi (JDTT) ini terletak antara gardu induk 
dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi 
dari tegangan terpakai untuk konsumen. Standar tegangan untuk 
jaringan distribusi primer ini adalah 6 kV, 10 kV, dan 20 kV (sesuai 
standar PLN). Sedangkan di Amerika Serikat standar tegangan untuk 
jaringan distribusi primer ini adalah 2,4 kV, 4,16 kV, dan 13,8 kV. 

 
b.  Sistem jaringan distribusi sekunder 

Sistem jaringan distribusi sekunder atau sering disebut jaringan 
distribusi tegangan rendah (JDTR), merupakan jaringan yang 
berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi 
(gardu distribusi) ke pusat-pusat beban (konsumen tenaga listrik). 
Besarnya standar tegangan untuk jaringan ditribusi sekunder ini 
adalah 127/220 V untuk sistem lama, dan 220/380 V untuk sistem 
baru, serta 440/550 V untuk keperluam industri. 

Besarnya tegangan maksimum yang diizinkan adalah 3 sampai 4 
% lebih besar dari tegangan nominalnya. Penetapan ini sebanding 
dengan besarnya nilai tegangan jatuh (voltage drop) yang telah 
ditetapkan berdasarkan PUIL 661 F.1, bahwa rugi-rugi daya pada 
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suatu jaringan adalah 15 %. Dengan adanya pembatasan tersebut 
stabilitas penyaluran daya ke pusat-pusat beban tidak terganggu. 

 
c.  Tegangan Lebih 

Pada sistem jaringan tenaga listrik seringkali terjadi perubahan 
tegangan yang lebih tinggi dari tegangan maksimumnya, baik lebih 
tinggi untuk sesaat yang berupa tegangan lebih peralihan (transient 
over voltage) maupun lebih tinggi secara bertahan yang berupa 
tegangan lebih stasioner. Pada umumnya tegangan lebih ini 
ditimbulkan oleh dua sebab, yaitu disebabkan kerana sistem itu 
sendiri dan sebab luar sistem. 

Tegangan lebih yang disebabkan oleh sistem itu sendiri biasanya 
terjadi karena : 
a. Adanya gangguan hubung singkat (short circuit) pada kawat 

penghantar jaringan. 
b. Putusnya kawat penghantar yang panjangnya melebihi batas 

tertentu. 
c. Adanya kerja hubung yang terjadi karena penutupan atau 

pembukaan saklar (switch) dengan cepat, atau tak serempaknya 
pemutusan saklar pemutus jaringan pada rangkaian tiga fasa. 

Tegangan lebih yang disebabkan dari luar sistem, biasanya terjadi 
karena  

d. Adanya gangguan yang disebabkan peristiwa alamiah yang tidak 
dapat dikendalikan oleh manusia, seperti sambaran petir. 

 
Tabel  2. 

Nilai Standar Tegangan Nominal & Tegangan Tinggi Peralatan 
 

Tegangan 
Nominal (kV)

Tegangan Tinggi 
Peralatan (kV)

6 
10 
20 
30 
66 
110 
150 
220 
380 
500 
750 

 

7,2 
12 
24 
36 

72,5 
123 
170 
245 
420 
525 
765 

        Sumber : Keputusan Dirjen Tenaga Listrik No. 08/K/1970 
         tanggal 16 Januari 1970 dan No. 39/K/1970 tanggal 16 Mei 1970, dan IEC No. 38/1967. 
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Tegangan lebih yang disebabkan karena sambaran petir ini 
berjalan dengan cepat dengan bentuk gelombang yang berubah-ubah 
(tak periodik), sehingga dikenal dengan tegangan lebih peralihan 
(transient over voltage).  

Sedang untuk tegangan lebih yang disebabkan dari sistem itu 
sendiri biasanya bertahan cukup lama yang berbentuk sama dengan 
tegangan sistem, sehingga dikenal dengan tegangan lebih stasioner 
atau tegangan lebih periodik. Besarnya tegangan lebih periodik ini 
dapat mencapai 120 sampai 200 % dari tegangan nominalnya, 
sedangkan dari tegangan lebih peralihan bisa mencapai hingga 500 % 
dari tegangan nominalnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh 
panjang jaringan, sehingga besarnya dibatasi oleh rambatannya 
sepanjang jaringan tersebut melalui beberapa tiang.  

Karena besarnya tegangan lebih peralihan ini, maka perencanaan 
isolasi dari peralatan jaringan kebanyakan berdasarkan tegangan lebih 
peralihan tersebut. Hal ini dilakukan agar peralatan jaringan dapat 
mengatasi gangguan tegangan lebih tersebut. Makin dekat peralatan 
jaringan dengan pusat gangguan (sumber petir), makin besar 
kemungkinan terkena sambaran petir. Oleh karena itu kemampuan 
menahan tegangan sistem bagi peralatan-peralatan jaringan harus 
lebih tinggi. 

 
d.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Standar Tegangan 

Perbedaan tegangan pada jaringan transmisi dan jaringan 
distribusi untuk setiap negara sangat berlainan. Biasanya tiap-tiap 
negara menentukan standar tegangan sendiri-sendiri. Pemilihan 
standar tegangan ini tergantung pada faktor-faktor : 
a.  Faktor tekno-ekonomis, karena dengan adanya perubahan 

tegangan akan menimbulkan persoalan-persoalan teknis yang 
ditimbulkan dan diperlukan modal (investasi) yang cukup besar, 
sehingga menghasilkan sistem yang dilengkapi dengan peralatan-
peralatan yang mempunyai kualitas tinggi. 

b. Faktor kepadatan penduduk, Makin padat suatu daerah, makin 
tinggi beban pelayanannya. Dan ini akan mengganggu kestabilan 
tegangan. 

c. Faktor besarnya tenaga listrik yang harus disalurkan dari Pusat 
Pembangkit Tenaga Listrik ke Pusat-Pusat Beban (load centers). 

d. Faktor jarak penyaluran tenaga listrik yang harus ditempuh 
untuk memindahkan tenaga listrik tersebut secara ekonomis. 
Makin dekat daerah pelayanan, tegangannyapun tidak akan 
besar. 
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e. Faktor perencanaan jangka panjang, bila terjadi perubahan-
perubahan dan penambahan-penambahan pada beban 
dikemudian hari. 

f. Faktor kemajuan teknologi dari masing-masing negara. Dengan 
perkembangan teknologi makin pesat maka setiap terjadi 
perubahan tegangan diperlukan penelitian baru. 

 
Masalah standar tegangan merupakan masalah yang kompleks. 

Karena bila tegangan jaringan distribusi dinaikkan (dari 6 kV hingga 
20 kV) berarti perlu perubahan kualitas isolator, penambahan biaya 
peralatan, perubahan kualitas gardu distribusi (pembagi), dan 
sebagainya.  Semua dilakukan dengan memperhitungkan daya yang 
disalurkan, jarak penyaluran, bentuk/konfiguarsi jaringan, keandalan 
(realibility) sistem, biaya peralatan, dan standarisasi peralatan yang 
digunakan untuk setiap perubahan tegangan tertentu. Sehingga 
penentuan tegangan merupakan bagian dari perencanaan sistem 
secara keseluruhan. 

 
e.  Masalah Standar Tegangan 

Permasalahan standar tegangan merupakan masalah yang 
kompleks. Karena bila tegangan jaringan distribusi dinaikkan (dari 6 
kV hingga 20 kV) berarti perlu : perubahan kualitas isolator, 
penambahan biaya peralatan, perubahan kualitas gardu distribusi 
(pembagi), dan sebagainya.   

Semua dilakukan dengan : memperhitungkan daya yang 
disalurkan, jarak penyaluran, bentuk/konfiguarsi jaringan, keandalan 
(realibility) sistem, biaya peralatan, dan standarisasi peralatan yang 
digunakan untuk setiap perubahan tegangan tertentu.  

Sehingga penentuan tegangan merupakan bagian dari 
perencanaan sistem secara keseluruhan. 

Tabel 4 di bawah ini memperlihatkan perbedaan tegangan 
standar untuk beberapa negara. 

 
Tegangan sistem merupakan tegangan normal yang harus dapat 

dipertahankan oleh sistem jaringan untuk jangka waktu tak terbatas, 
sehingga dapat dibedakan suatu sistem dengan sistem yang lain. 
Tegangan sistem ini biasanya memiliki dua harga, yaitu tegangan 
nominal dan tegangan maksimum. 
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Tabel 3 
Standar Tegangan Jaringan Transmisi dan Distribusi 

 
Negara

 
Jaringan 

Transmisi 
Jaringan 

Distribusi 
 
1. Indonesia 
 
 
 

30 kV 
70 kV 

150 kV 
275 kV 
500 kV 

 
6 kV 
20 kV 

 
2. Inggris 

66 kV 
132 kV 
275 kV 

6,6 kV 
11 kV 
33 kV 

 
 
3. Amerika 
Serikat 

138 kV 
150 kV 
287 kV 
345 kV 
500 kV 
765 kV 

 
13 kV 
23 kV 

 
Tegangan nominal merupakan tegangan dasar atau tegangan 

perencanaan yang dapat dipergunakan dan disalurkan secara 
berkesinambungan sehingga peralatan jaringan dapat bekerja dengan 
baik tanpa mengalami gangguan. Pada jaringan distribusi untuk 
sistem Ketenger (Jawa Tengah) tegangan nominal untuk jaringan 
distribusi primer ditetapkan sebesar 23 kV untuk tegangan line-to-
line, dan tegangan 13,283 kV untuk tegangan line-to-ground pada 
rangkaian tiga fasa hubungan bintang (Υ). 

Tegangan maksimum merupakan batas maksimum tegangan 
yang dapat dipertahankan untuk tidak mengganggu stabilitas 
penyaluran daya dan peralatan jaringan pada waktu terjadi gangguan, 
sehingga kontinuitas pelayanan pada pusat beban (load center) tidak 
terganggu untuk jangka waktu yang tak terbatas.  

Pada peralatan pelindung petir (lightning arrester) tegangan 
maksimum ini merupakan tegangan dasar (rated voltage). Karena saat 
terjadi gangguan akibat sambaran petir, maka saat itu akan terjadi 
pelepasan tegangan (voltage discharge) sehingga tegangan 
maksimum sistem dapat dipertahankan dan stabilitas tegangan 
nominal dapat mengalir tanpa mengalami gangguan. 

 
C. Berdasarkan Ukuran Arus Listrik 

Berdasarkan ukuran arus listrik maka sistem jaringan distribusi dapat 
dibedakan dalam dua macam, yaitu (a) jaringan distribusi arus bolak-balik 
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(AC), dan (b) jaringan  distribusi arus searah (DC). Kedua sistem jaringan 
distribusi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. 

 
a.  Jaringan Distribusi AC 

Keuntungannya 
a. Mudah menstransformasikan tegangannya, naik maupun turun. 
b. Dapat mengatasi kesulitan dalam menyalurkan tenaga listrik 

untuk jarak jauh.  
c. Dapat langsung digunakan untuk memparalelkan beberapa Pusat 

Pembangkit Tenaga Listrik. 
d. Dapat menyalurkan tiga atau empat tegangan dalam satu saluran, 

karena menggunakan sistem tiga fasa. 
 

Sistem tiga fasa ini mempunyai kelebihan dibandingkan sistem 
satu fasa, yaitu : 
a. Daya yang disalurkan lebih besar 
b. Nilai sesaat konstan 
c. Medan magnit putarnya mudah diadakan  
 
Kerugiannya 
a. Untuk tegangan tinggi sering terjadi arus pemuatan (charging 

current). 
b. Memerlukan stabilitas tegangan untuk kondisi dan sifat beban 

yang berubah-ubah. 
c. Memerlukan tingkat isolasi yang tinggi untuk tegangan tinggi. 
d. Terjadinya efek kulit (skin effect), induktansi, dan kapasitansi 

untuk tegangan tinggi. 
 

b.  Jaringan Distribusi DC 
Jaringan distribusi arus searah (DC) dewasa ini jarang 

digunakan, walaupun ada biasanya untuk daerah-daerah tertentu. 
Penggunaan jaringan DC ini dilakukan dengan jalan menyearahkan 
terlebih dahulu arus bolak-balik ke arus searah dengan alat penyearah 
Converter, sedangkan untuk merubah kembali dari arus bolak-balik 
ke arus searah digunakan alat Inverter. Walaupun demikian, sistem 
distribusi DC ini mempunyai keuntungan maupun kerugiannya, yaitu  
Keuntungannya 
a. Isolasinya lebih sederhana, 
b. Daya guna (efisiensi) lebih tinggi, karena faktor dayanya = 1  
c. Tidak ada masalah stabilisasi dan perubahan frekuensi untuk 

penyaluran jarak jauh. 
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d. Tidak ada masalah arus pengisian (charging current) untuk 
tegangan tinggi, 

e. Dianggap ekonomis bila jarak penyaluran lebih besar dari 1000 
km untuk saluran udara, dan lebih besar 50 km untuk saluran 
bawah tanah. 

Kerugiannya 
a. Pengubahan arus AC ke DC atau kebalikannya menggunakan 

peralatan Converter atau Inverter, memerlukan biaya yang tinggi 
karena peralatan tersebut harganya mahal. 

b. Pada saat beban naik dan jarak penyaluran makin panjang, maka 
tegangan drop makin tinggi. 
Dari kedua sistem ini yang banyak digunakan dewasa ini adalah 

sistem distribusi arus bolak-balik (AC).  
 

D. Berdarkan Sistem Penyaluran 
Berdasarkan sistem penyalurannya, jaringan distribusi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu dengan : 
a.  saluran udara (overhead line) dan 
b.  saluran bawah tanah (underground cable).  

Saluran udara merupakan sistem penyaluran tenaga listrik melalui 
kawat penghantar yang ditompang pada tiang listrik. Sedangkan saluran 
bawah tanah merupakan sistem penyaluran tenaga listrik melalui kabel-
kabel yang ditanamkan di dalam tanah. 

 
a.  Saluran Udara (Overhead Lines) 

Keuntungannya 
a. Lebih fleksibel dan leluasa dalam upaya untuk perluasan beban. 
b. Dapat digunakan untuk penyaluran tenaga listrik pada tegangan 

diatas 66 kV. 
c. Lebih mudah dalam pemasangannya. 
d. Bila terjadi gangguan hubung singkat, mudah diatasi dan 

dideteksi. 
 
Kerugiannya 
a. Mudah terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, 

tertimpa pohon, dsb. 
b. Untuk wilayah yang penuh dengan bangunan yang tinggi, sukar 

untuk menempatkan saluran, 
c. Masalah efek kulit, induktansi, dan kapasitansi yang terjadi, akan 

mengakibatkan tegangan drop lebih tinggi. 
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d. Ongkos pemeliharaan lebih mahal, karena perlu jadwal 
pengecatan dan penggantian material listrik bila terjadi 
kerusakan. 

 
b.  Saluran Bawah Tanah (Underground Lines) 

Keuntungannya 
a.  Tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, 

tertimpa pohon, dsb.  
b. Tidak mengganggu pandangan, bila adanya bangunan yang 

tinggi, 
c. Dari segi keindahan, saluran bawah tanah lebih sempurna dan 

lebih indah dipandang, 
d. Mempunyai batas umur pakai dua kali lipat dari saluran udara, 
e. Ongkos pemeliharaan lebih murah, karena tidak perlu adanya 

pengecatan. 
f. Tegangan drop lebih rendah karena masalah induktansi bisa 

diabaikan. 
 
Kerugiannya 
a. Biaya investasi pembangunan lebih mahal dibanding-kan dengan 

saluran udara, 
b. Saat terjadi gangguan hubung singkat, usaha pencarian titik 

gangguan tidak mudah (susah), 
c. Perlu pertimbangan-pertimbangan teknis yang lebih mendalam di 

dalam perencanaan, khususnya untuk kondisi tanah yang dilalui. 
d. Hanya tidak dapat menghindari bila terjadi bencana banjir, 

desakan akar pohon, dan ketidakstabilan tanah. 
 

E. Berdasarkan Konstruksi Jaringan 
Melihat bentuk konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik saluran 

udara, maka dikenal 2 macam konstruksi, yaitu : 
 

a.  Konstruksi Horizontal 
Keuntungannya 
a.  Tekanan angin yang terjadi, terfokus pada wilayah cross-arm 

(travers) 
b.  Dapat digunakan untuk saluran ganda tiga fasa 

 
Kerugiannya 
a.  Lebih banyak menggunakan cross-arm (travers) 
b.  Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih berat. 
c.  Lebih banyak menggunakan isolator 
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Gambar 9. Konstruksi Jaringan Horizontal 
 

b.  Konstruksi Vertikal 
Keuntungannya 
a.  Sangat cocok untuk wilayah yang memiliki bangunan tinggi 
b.  Beban tiang (tekanan ke bawah) lebih sedikit 
c.  Isolator jenis pasak (pin insulator) jarang digunakan 
d.  Tanpa menggunakan cross-arm (travers) 
 
Kerugiannya 
a.  Tekanan angin merata di bagian tiang 
b.  Terbatas hanya untuk saluran tunggal tiga fasa 
 

 
 

Gambar 10. Konstruksi Jaringan Vertikal 
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F. Berdasarkan Bentuk Jaringan 
 

a.  Sistem Radial Terbuka 
Keuntungannya 
a. Konstruksinya lebih sederhana 
b.  Material yang digunakan lebih sedikit, sehingga lebih murah 
c.  Sistem pemeliharaannya lebih murah 
d.  Untuk penyaluran jarak pendek akan lebih murah 
 
Kelemahannya 
a.  Keterandalan sistem ini lebih rendah 
b.  Faktor penggunaan konduktor 100 % 
c.  Makin panjang jaringan (dari Gardu Induk atau Gardu Hubung) 

kondisi tegangan tidak dapat diandalkan 
d.  Rugi-rugi tegangan lebih besar 
e. Kapasitas pelayanan terbatas 
f. Bila terjadi gangguan penyaluran daya terhenti. 

 
Sistem radial pada jaringan distribusi merupakan sistem terbuka, 

dimana tenaga listrik yang disalurkan secara radial melalui gardu 
induk ke konsumen-konsumen dilakukan secara terpisah satu sama 
lainnya. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana diantara 
sistem yang lain dan paling murah, sebab sesuai konstruksinya sistem 
ini menghendaki sedikit sekali penggunaan material listrik, apalagi 
jika jarak penyaluran antara gardu induk ke konsumen tidak terlalu 
jauh. 

 

 
 

Gambar 11. Sistem Jaringan Radial Terbuka 
 

Sistem radial terbuka ini paling tidak dapat diandalkan, karena 
penyaluran tenaga kistrik hanya dilakukan dengan menggunakan satu 
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saluran saja. Jaringan model ini sewaktu mendapat gangguan  akan 
menghentikan penyaluran tenaga listrik cukup lama sebelum 
gangguan tersebut diperbaiki kembali. Oleh sebab itu kontinuitas 
pelayanan pada sistem radial terbuka ini kurang bisa diandalkan. 
Selain itu makin panjang jarak saluran dari gardu induk ke konsumen, 
kondisi tegangan makin tidak bisa diandalkan, justru bertambah 
buruk karena rugi-rugi tegangan akan lebih besar. Berarti kapasitas 
pelayanan untuk sistem radial terbuka ini sangat terbatas. 

 
b.  Sistem Radial Paralel 

Keuntungannya 
a. Kontinuitas pelayanan lebih terjamin, karena menggunakan dua 

sumber 
b.  Kapasitas pelayanan lebih baik dan dapat melayani beban 

maksimum 
c.  Kedua saluran dapat melayani titik beban secara bersama 
d.  Bila salah satu saluran mengalami gangguan, maka saluran yang 

satu lagi dapat menggantikannya, sehingga pemadaman tak perlu 
terjadi. 

e.  Dapat menyalurkan daya listrik melalui dua saluran yang 
diparalelkan 

 
Kelemahannya 
a.  Peralatan yang digunakan lebih banyak terutama peralatan 

proteksi 
b.  Biaya pembangunan lebih mahal 

 
 

Gambar 12. Sistem Jaringan Radial Paralel 
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Untuk memperbaiki kekurangan dari sistem radial terbuka diatas 
maka dipakai konfigurasi sistem radial paralel, yang menyalurkan 
tenaga listrik melalui dua saluran yang diparalelkan. Pada sistem ini 
titik beban dilayani oleh dua saluran, sehingga bila salah satu saluran 
mengalami gangguan, maka saluran yang satu lagi dapat 
menggantikan melayani, dengan demikian pemadaman tak perlu 
terjadi. Kontinuitas pelayanan sistem radial paralel ini lebih terjamin 
dan kapasitas pelayanan bisa lebih besar dan sanggup melayani beban 
maksimum (peak load) dalam batas yang diinginkan. Kedua saluran 
dapat dikerjakan untuk melayani titik beban bersama-sama. Biasanya 
titik beban hanya dilayani oleh salah satu saluran saja. Hal ini 
dilakukan untuk menjaga kontinuitas pelayanan pada konsumen. 

 
c.  Sistem Rangkaian Tertutup (Loop Circuit) 

 

 
 

Gambar 13. Sistame Jaringan Tertutup 
 

Keuntungannya 
a. Dapat menyalurkan daya listrik melalui satu atau dua saluran 

feeder yang saling berhubungan 
b.  Menguntungkan dari segi ekonomis 
c.  Bila terjadi gangguan pada salauran maka saluran yang lain 

dapat menggantikan untuk menyalurkan daya listrik 
d.  Konstinuitas penyaluran daya listrik lebih terjamin 
e.  Bila digunakan dua sumber pembangkit, kapasitas tegangan lebih 

baik dan regulasi tegangan cenderung kecil 
f.  Dalam kondisi normal beroperasi, pemutus beban dalam keadaan 

terbuka 
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g.  Biaya konstruksi lebih murah 
h.  Faktor penggunaan konduktor lebih rendah, yaitu 50 % 
i.  Keandalan relatif lebih baik 
 
Kelemahannya 
a.  Keterandalan sistem ini lebih rendah 
b.  Drop tegangan makin besar 
c.  Bila beban yang dilayani bertambah, maka kapasitas pelayanan 

akan lebih jelek 
 

Sistem rangkaian tertutup pada jaringan distribusi merupakan 
suatu sistem penyaluran melalui dua atau lebih saluran feeder yang 
saling berhubungan membentuk rangkaian berbentuk cincin. 

Sistem ini secara ekonomis menguntungkan, karena gangguan 
pada jaringan terbatas hanya pada saluran yang terganggu saja. 
Sedangkan pada saluran yang lain masih dapat menyalurkan tenaga 
listrik dari sumber lain dalam rangkaian yang tidak terganggu. 
Sehingga kontinuitas pelayanan sumber tenaga listrik dapat terjamin 
dengan baik. 

Yang perlu diperhatikan pada sistem ini apabila beban yang 
dilayani bertambah, maka kapasitas pelayanan untuk sistem rangkaian 
tertutup ini kondisinya akan lebih jelek. Tetapi jika digunakan titik 
sumber (Pembangkit Tenaga Listrik) lebih dari satu di dalam sistem 
jaringan ini maka sistem ini akan benyak dipakai, dan akan 
menghasilkan kualitas tegangan lebih baik, serta regulasi tegangannya 
cenderung kecil. 
 

d.  Sistem Network/Mesh 
Sistem network/mesh ini merupakan sistem penyaluran tenaga 

listrik yang dilakukan secara terus-menerus oleh dua atau lebih feeder 
pada gardu-gardu induk dari beberapa Pusat Pembangkit  Tenaga 
Listrik yang bekerja secara paralel. Sistem ini merupakan 
pengembangan dari sistem-sistem yang terdahulu dan merupakan 
sistem yang paling baik serta dapat diandalkan, mengingat sistem ini 
dilayani oleh dua atau lebih sumber tenaga listrik. Selain itu junlah 
cabang lebih banyak dari jumlah titik feeder.  
Keuntungannya 
a. Penyaluran tenaga listrik dapat dilakukan secara terus-menerus 

(selama 24 jam) dengan menggunakan dua atau lebih feeder 
b.  Merupakan pengembangan dari sistem-sistem yang terdahulu 
c.  Tingkat keterandalannya lebih tinggi 
d.  Jumlah cabang lebih banyak dari jumlah titik feeder 
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e.  Dapat digunakan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat 
kepadatan yang tinggi 

f.  Memiliki kapasitas dan kontinuitas pelayanan sangat baik 
g.  Gangguan yang terjadi pada salah satu saluran tidak akan 

mengganggu kontinuitas pelayanan 
 
Kelemahannya 
a.  Biaya konstruksi dan pembangunan lebih tinggi 
b.  Setting alat proteksi lebih sukar 
 

 
 

Gambar 14. Sistem Jaringan Network/mesh 
 

Sistem ini dapat digunakan pada daerah-daerah yang memiliki 
kepadatan tinggi dan mempunyai kapasitas dan kontinuitas pelayanan 
yang sangat baik. Gangguan yang terjadi pada salah satu saluran tidak 
akan mengganggu kontinuitas pelayanan. Sebab semua titik beban 
terhubung paralel dengan beberapa sumber tenaga listrik. 

 
e.  Sistem Interkoneksi 

Keuntungannya 
a. Merupakan pengembangan sistem network / mesh 
b.  Dapat menyalurkan tenaga listrik dari beberapa Pusat 

Pembangkit Tenaga Listrik 
c.  Penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terus-menerus (tanpa 

putus), walaupun daerah kepadatan beban cukup tinggi dan luas 
d.  Memiliki keterandalan dan kualitas sistem yang tinggi 
e.  Apabila salah satu Pembangkit mengalami kerusakan, maka 

penyaluran tenaga listrik dapat dialihkan ke Pusat Pembangkit 
lainnya. 
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f.  Bagi Pusat Pembangkit yang memiliki kapasitas lebih kecil, 
dapat dipergunakan sebagai cadangan atau pembantu bagi Pusat 
Pembangkit Utama (yang memiliki kapasitas tenaga listrik yang 
lebih besar) 

g.  Ongkos pembangkitan dapat diperkecil 
h.  Sistem ini dapat bekerja secara bergantian sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan 
i.  Dapat memperpanjang umur Pusat Pembangkit 
j.  Dapat menjaga kestabilan sistem Pembangkitan 
k.  Keterandalannya lebih baik 
l.  Dapat di capai penghematan-penghematan di dalam investasi 
Kelemahannya 
a.  Memerlukan biaya yang cukup mahal 
b.  Memerlukan perencanaan yang lebih matang 
c.  Saat terjadi gangguan hubung singkat pada penghantar jaringan, 

maka semua Pusat Pembangkit akan tergabung di dalam sistem 
dan akan ikut menyumbang arus hubung singkat ke tempat 
gangguan tersebut. 

d.  Jika terjadi unit-unit mesin pada Pusat Pembangkit terganggu, 
maka akan mengakibatkan jatuhnya sebagian atau seluruh 
sistem.  

e. Perlu menjaga keseimbangan antara produksi dengan pemakaian 
g.  Merepotkan saat terjadi gangguan petir 

 
Gambar 15. Sistem Jaringan Interkoneksi 

 
Sistem interkoneksi ini merupakan perkembangan dari sistem 

network/mesh. Sistem ini menyalurkan tenaga listrik dari beberapa 
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Pusat Pembangkit Tenaga Listrik yang dikehendaki bekerja secara 
paralel. Sehing-ga penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terus-
menerus (tak terputus), walaupun daerah kepadatan beban cukup 
tinggi dan luas. Hanya saja sistem ini memerlukan biaya yang cukup 
mahal dan perencanaan yang cukup matang. Untuk perkembangan 
dikemudian hari, sistem interkoneksi ini sangat baik, bisa diandalkan 
dan merupakan sistem yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi.  

Pada sistem interkoneksi ini apabila salah satu Pusat Pembangkit 
Tenaga Listrik mengalami kerusakan, maka penyaluran tenaga listrik 
dapat dialihkan ke Pusat Pembangkit lain. Untuk Pusat Pembangkit 
yang mem-punyai kapasitas kecil dapat dipergunakan sebagai 
pembantu dari Pusat Pembangkit Utama (yang mempunyai kapasitas 
tenaga listrik yang besar). Apabila beban normal sehari-hari dapat 
diberikan oleh Pusat Pembangkit Tenaga listrik tersebut, sehingga 
ongkos pembangkitan dapat diperkecil. Pada sistem interkoneksi ini 
Pusat Pembangkit Tenaga Listrik bekerja bergantian secara teratur 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada Pusat 
Pembangkit yang bekerja terus-menerus. Cara ini akan dapat 
memperpanjang umur Pusat Pembangkit dan dapat menjaga 
kestabilan sistem pembangkitan. 
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