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ZONA PROTEKSI RELE JARAK  

Telah disebutkan bahwa rele jarak dapat digunakan sebagai proteksi utama maupun 

sebagai proteksi cadangan jauh (remote back-up protection) untuk saluran transmisi yang 

berdekatan. Daerah kerja rele jarak pada umumnya dibagi menjadi tiga zona yang 

dikoordinasikan dengan zona proteksi saluran transmisi seksi berikutnya agar tidak terjadi 

kondisi overlapping. Dasar pemilihan zona pengamanan rele jarak yang diaplikasikan  adalah 

sebagai berikut : 

1. Zone 1 Setting 

Pemilihan daerah atau zona satu harus mencakup daerah sejauh mungkin dari saluran yang 

diamankan tetapi tidak boleh melampaui saluran di depannya. Setelan jangkauan yang 

digunakan adalah sebesar 80 % dari impedansi saluran transmisi yang diproteksinya. 

Adanya marjin sebesar 20 % dari saluran transmisi adalah untuk menjamin bahwa zona satu 

rele tidak akan melebihi (over-reaching) saluran transmisi yang diproteksinya. Over-

reaching rele dapat disebabkan kesalahan-kesalahan pengukuran dari CT, PT, data saluran 

dan lain-lain. 

 
Gambar 3.5. Setelan zona proteksi rele jarak 

 

11 0.8 LZone xZ− = …………………………………………………………(3.1) 

Keterangan : 

ZL1

2. Zone 2 Setting 

 = Impedansi saluran transmisi yang diamankan 

Daerah zona dua harus dapat menjangkau sisa saluran transmisi yang tidak dapat 

diamankan oleh zona satu, tetapi tidak boleh overlapping dengan jangkauan zona dua dari 

saluran transmisi seksi berikutnya. Zona dua harus di setel dengan waktu tunda atau time 

delayed agar dapat dikoordinasikan dengan rele di ujung terminal yang lain. Waktu tunda 

ini diperlukan untuk menjaga agar rele tidak trip secara langsung (instantaneous) untuk 
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gangguan di luar saluran transmisi yang diproteksinya. Dengan mengasumsikan adanya 

kesalahan-kesalahan seperti pada penyetelan zona satu (CT error atau PT error), maka 

didapat penyetelan minimum dan maksimum untuk zona dua adalah: 

min 12 1.2 LZone xZ− = ………………………………...……………………(3.2) 

max 1 22 0.8 ( 0.8 )L LZone x Z xZ xk− = + ……………….……………………(3.3) 

Keterangan : 

ZL1

Z

 = Impedansi saluran transmisi yang diamankan 

L2

k = faktor infeed 

 = Impedansi saluran transmisi seksi berikutnya yang terpendek  

Jika pada saluran transmisi seksi berikutnya terdapat beberapa cabang, untuk mendapatkan 

selektivitas yang baik maka setting zone-2max diambil pada saluran transmisi seksi 

berikutnya yang terpendek (ZL2

Jika pada gardu induk di depannya terdapat trafo daya, maka jangkauan zona dua 

sebaiknya tidak melebihi impedansi trafo. Hal ini dimaksudkan jika terjadi gangguan pada 

sisi tegangan yang lebih rendah, rele tidak akan bekerja. 

), hal ini dimaksudkan agar jangkauan zona dua maksimum 

tidak melebihi jangkauan minimum zona dua dari saluran transmisi seksi berikutnya. 

10.8( . )TR L TRZ Z K Z= + …………………………………………….....……(3.4) 

keterangan : 

K = bagian trafo yang diproteksi, nilai k direkomendasikan sebesar 0.5 

3. Zone 3 Setting 

Zona tiga rele dapat berfungsi sebagai pengaman cadangan untuk saluran transmisi seksi 

berikutnya, sehingga di set agar dapat meliputi seluruh saluran transmisi seksi berkutnya 

yang terpanjang (ZL3

min 1 33 1.2( )L LZone Z Z− = +

). Penyetelan jangkauan zona tiga adalah : 

…………………………………………………...(3.5) 

max 1 33 0.8( . )L LZone Z k Z− = + ………………………………………………..(3.6) 

Keterangan :  

ZL1

Z

 = Impedansi saluran transmisi yang diamankan 

L3

k     = faktor infeed 

 = Impedansi saluran transmisi seksi berikutnya yang terpanjang 

Untuk pemilihan zona tiga dipilih nilai terbesar antara Zone-3min dan Zone-3max. Jika 

pada gardu induk di depannya terdapat trafo daya, maka jangkauan zona-3 sebaiknya tidak 

melebihi impedansi trafo. Jika terjadi kondisi overlapping dengan zona tiga seksi 
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berikutnya maka waktu tunda zona tiga dapat dikoordinasikan waktunya dengan waktu 

tunda zona tiga seksi berikutnya.  

10.8( . )TR L TRZ Z K Z= + ………...…………………………………………..(3.7) 

Keterangan :  

K = bagian trafo yang diproteksi, nilai k direkomendasikan sebesar 0.8 

 


