
Distribusi Bawah Tanah

#Sistem Distribusi Daya



Pendahuluan

• Utilitas yang menggunakan konstruksi bawah
tanah

• Melayani pelanggan industri dan komersial

• Diaplikasikan pada penyeberangan (sungai, 
jalan raya, atau jalur transmisi)

• Pembangunannya mahal



Faktor Yang Mendasari

• Tingkat pembangunan - Jalan, trotoar, dan pipa
air - hambatan ini dan hambatan lainnya
memperlambat konstruksi dan meningkatkan
biaya.

• Kondisi tanah - Batu dan tanah beku
meningkatkan upah lembur untuk awak kabel.

• Perkotaan, pinggiran kota, atau pedesaan -
Pembangunan kota lebih sulit bukan hanya
karena beton, tapi juga karena lalu lintas. 
Konstruksi pedesaan umumnya paling murah per 
panjangnya, tapi jangkauannya panjang.



Faktor Yang Mendasari

• Conduit - Saluran yang terbungkus beton lebih
mahal daripada saluran yang terkubur
langsung

• Ukuran dan bahan kabel - Biaya kabel
sebenarnya adalah bagian yang relatif kecil
dari banyak aplikasi bawah tanah. 

• Peralatan instalasi - Mesin dan mesin yang 
lebih besar lebih sesuai untuk permukaan dan
kondisi tanah memudahkan instalasi.



Overhead

• Biaya – keuntungan utama overhead
– Biaya kurang signifikan, terutama biaya awal.

• Usia lebih lama –
– 30 sampai 50 tahun vs 20 sampai 40 untuk yang karya

baru bawah tanah

• Keandalan –
– Jangka waktu pemadaman lebih pendek karena

penyempurnaan lebih cepat dan perbaikan lebih
cepat.

• Loading –
– Overhead circuit bisa lebih mudah menahan overloads



Underground

• Estetika –
– Keuntungan nomor satu Underground. Menghindari

kekacauan visual

• Keselamatan –
– Kurang kesempatan untuk kontak publik. Keandalan - Signi

fi kan lebih pendek dan durasi cepat

• O & M – (Operation & Management) 
– Terutama biaya perawatan yang lebih rendah (tidak ada

pemangkasan pohon).

• Jangkauan lebih panjang –
– Drop Tegangan berkurang karena reaktansi lebih rendah.



Sistem Hybrid

• Saluran utama  overhead dengan taps 
underground

• Saluran primer overhead, saluran sekunder
underground



Kabel



Instalasi dan Konfigurasi

• Penggalian : Cara yag paling umum. Kabel
dikubur dalam saluran

• Membajak (plowing) : lebih murah dari galian, 
ampacity lebih rendah karena kantong udara
antara tanah dan kabel, longgar.

• Mengebor



Utilitas Instalasi

• Terkubur langsung - Kabel dikubur langsung di 
bumi. Ini adalah opsi instalasi tercepat dan paling 
murah. Kerugian utamanya adalah penggantian
atau perbaikan kabel sulit.

• Saluran pipa - Menggunakan saluran pipa,  
memungkinkan penggantian atau perbaikan yang 
lebih cepat. Saluran PVC kaku adalah bahan
saluran yang paling umum; baja dan HDPE dan
serat juga digunakan. Kabel dalam saluran
memiliki ampacity lebih kecil dari kabel yang 
ditanam langsung.



Utilitas Instalasi

• Langsung ditanam dengan saluran cadangan -
Mengubur kabel dengan saluran cadangan
memudahkan untuk perbaikan atau peningkatan. 

• Saluran beton berlapis - Paling sering digunakan
dalam konstruksi perkotaan, saluran beton
berlapis. Beton melindungi saluran, menghindari
keruntuhan karena tanah yang bergeser. 

• Kabel Pra Rakitan dalam saluran - Kabel dengan
saluran fleksibel, gulungan dapat dibajak



Parameter Kabel

• Impedansi

• Kapasitansi : Kabel memiliki kapasitansi yang 
signifikan, jauh lebih banyak daripada saluran
udara.

• Ampacity : Nilai arus maksimum yang dapat
mlewati kabel



Kemampuan menahan Fault

• Konduktor  aluminium, isolator  XLPE 
atau EPR, Maksimum arus yang dapat
melewati :



• Konduktor  copper (temperatur limit 90 -
250 0C

• Karakteristik batasan arus yang lewat



Kemampuan menahan Short Circuits


