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Abstrak—On Load Tap Changer (OLTC) memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kualitas  
tegangan pelanggan penyaluran transmisi. OLTC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah Trafo 
daya. Mengingat peran yang sangat vital tersebut pemeliharaan yang tepat harus dilakukan untuk mendukung 
ketersediaan penyaluran. PT PLN (Persero) UPT Banda Aceh sebagai penanggungjawab aset tersebut 
melaksanakan pemeliharaan OLTC berdasarkan pedoman pemeliharaan peralatan penyaluran tenaga listrik yang 
telah distandarkan melalui SKDIR 0520.K/DIR/2014. Metode pemeliharaan yang dilaksanakan adalah Inservice 
Inspection, Inservice Measurement, Shutdown Measurement, Shutdown Function Check dan overhaul. Dengan 
penerapan pemeliharaan yang tepat diharapkan peralatan dapat beroperasi maksimal.

Kata kunci: On load tap changer, Inservice Inspection, Inservice measurement, Shutdown Measurement, Shutdown 
Function Check, Overhaul

Abstract—On Load Tap Changer (OLTC) has very important role in the fulfillment quality of the custemer’s 
voltage of transmission substation. OLTC is part that can’t be separated from power transfomator. In case of those 
important role, the proper maintenance must be carried out to support the availability of transmision. PT PLN 
(Persero) UPT Banda Aceh as a person responsible of those asset carry out the maintenance of OLTC based on 
the guideline of subtation equipment of the electricity power that already regulated on SKDIR 0520.K/DIR/2014. 
The maintenance methods that should be implemented are Inservice Inspection, Inservice Measurement, Shutdown 
Measurement, Shutdown Function Check and Overhaul. With the implementation of proper maintenance of the 
equipment is expected to operate optimally.

Keywords: On load tap changer, Inservice Inspection, Inservice measurement, Shutdown Measurement, Shutdown 
Function Check, Overhaul

I. Pendahuluan

Transformator daya (trafo daya) merupakan peralatan 
listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya/tenaga 
dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya.  
Transformator menggunakan prinsip hukum induksi 
faraday dan hukum Lorenz dalam menyalurkan daya. 
Peranan trafo daya dalam sistem transmisi tidak dapat 
tergantikan dan merupakan bagian terpenting dalam 
proses distribusi energi dari pembangkit ke pusat beban.

Untuk memenuhi kualitas tegangan pelayanan sesuai 
kebutuhan konsumen UPT Banda Aceh (PLN Area), trafo 
daya dituntut memiliki nilai tegangan output yang stabil 
sedangkan besarnya tegangan input tidak selalu sama. 
Dengan mengubah banyaknya belitan pada sisi primer 
diharapkan dapat merubah ratio antara belitan primer dan 
sekunder dan dengan demikian tegangan output/sekunder 
pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pada 
umumnya trafo daya di UPT Banda Aceh mampu bekerja 
pada tegangan primer 127 kV – 165 kV yang bertujuan 
untuk mengakomodir aturan  Gridcode transmisi Sumatera 

dimana tegangan jaringan 150 kV ± 10 %. Penyesuaian 
ratio belitan ini disebut tap 

Proses perubahan ratio belitan ini dapat dilakukan 
pada saat trafo sedang berbeban (On Load Tap Changer) 
atau saat trafo tidak berbeban (Off Load Tap Changer). 
Trafo daya yang terpasang di gardu induk pada umumnya 
menggunakan tap changer yang dapat dioperasikan dalam 
keadaan trafo berbeban dan dipasang di sisi primer.

Pada sistem transmisi di wilayah UPT Banda Aceh 
terdapat 18 buah trafo daya yang tersebar di 10 Gardu Induk 
dengan persentase OLTC merek MR (Maschinenfabrik 
Reinhausen) sebesar 88%, namun  dengan tipe-tipe yang 
berbeda.  Karena perannya sebagai pengatur kualitas 
tegangan pelayanan, maka pemeliharaan OLTC sangat 
penting untuk diperhatikan.

II. On lOad TaP Changer

On Load Tap Changer (OLTC) adalah perangkat untuk 
mengubah sambungan penyadapan dari belitan, baik untuk 
trafo yang sedang energize atau berbeban. Pada umumnya 
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OLTC terdiri dari sebuah diverter switch dengan transisi 
resistor dan sebuah tap selector yang dapat dengan atau 
tanpa selector yang berpindah. Semuanya itu di operasikan 
oleh mekanisme gerak. Di beberapa tap changer, fungsi 
dari diverter switch dan tap selector merupakan kombinasi 
dari selector switch [1]. 

OLTC pertama kali ditemukan oleh Dr. Bernhard 
Jansen pada tahun 1926 berupa resistor kecepatan tinggi 
yang memungkinkan perubahan rasio trafo berbeban 
tanpa interupsi. Dengan bekerja sama dengan Oskar 
dan Richard Scheubeck bersaudara, produk ini akhirnya 
terkenal keseluruh dunia dengan nama “REINHAUSEN 
on load tap changer” [2].

Ada beberapa alasan dasar yang menyebabkan trafo 
daya membutuhkan tapping :
1. Mengimbangi perubahan tegangan yang disumbangkan 

oleh sistem besar dan sistem trafo lainnya.
2. Mengimbangi proses dalam trafo dan mempertahankan 

tegangan output tetap konstan untuk tipe diatas (1).
3. Pada generator dan trafo interbus berfungsi untuk 

membantu dalam pengendalian aliran Var
4. Memungkinkan kompensasi untuk faktor yang tidak 

diketahui secara akurat pada saat perencanaan sistem 
tenaga listrik.

5. Memungkinkan untuk perubahan kondisi system di 
masa depan.[3]
Selain keuntungan, terdapat juga kerugian penggunaan 

tapping pada trafo :
1. Penggunaannya selalu mengarah ke beberapa variasi 

kerapatan fluks dalam operasi sehingga kerapatan fluks 
didesain harus lebih rendah daripada keadaan optimal.

2. Impedansi transformator akan bervariasi sesuai dengan 
posisi tap sehingga desain sistem harus memungkinkan 
untuk ini.

3. Losses akan bervariasi sesuai dengan posisi tap, maka 
pendingin yang disediakan harus cukup besar untuk 
memenuhi kemungkinan kerugian maksimum.

4. Akan ada beberapa kondisi ketika bagian kumparan 
tidak digunakan, menyebabkan kekurangidealan 
keseimbangan elektromagnetik dalam trafo yang 
mana perubahan tersebut menghasilkan peningkatan 
ketidakseimban gaya yang akan menyebakan 
gangguan.

5. Peningkatan jumlah sambungan dalam trafo akan 
meningkatkan kompleksitas dan kemungkinan 
gangguan internal. 

6. Penggunaan tap changer, terutama type on-load 
menunjukkan system yang tidak andal. [3]
Secara umum, OLTC terdiri dari :

• Selector Switch merupakan rangkaian mekanis yang 
terdiri dari terminal terminal untuk menentukan posisi 
tap atau ratio belitan primer 

• Diverter Switch merupakan rangkaian mekanis yang 
dirancang untuk melakukan kontak atau melepaskan 
kontak dengan kecepatan yang tinggi.

• Transisi Resistor atau tahanan transisi merupakan 
tahanan sementara yang akan dilewati arus primer 
pada saat perubahan tap.

Terdapat 3 dasar pengaturan tapping dan masing-
masing memiliki kelebihan  dan kekurangan tergantung 
pada aplikasinya. Ketiga pengaturan tapping tersebut 
seperti pada Gambar 3.

Pengaturan linear pada umumnya digunakan untuk 
daerah pengaturan tapping kecil maksimum hanya sampai 
20 % dari nilai nominalnya. Pengaturan ini terbatas untuk 
untuk pengaturan tapping yang kecil karena kesulitan 
untuk penambahan tapping yang lebih besar dan juga 
tegangan impuls akan berkembang sebanding dengan 
penambahan jumlah tapping yang besar.

Jika suatu pembalik dipasang seperti pada susunan  
reversing, maka dapat dilakukan pengurangan dan 
penambahan pada winding utamanya. Dalam hal demikian 
daerah pengaturan (regulating range) dapat diperbesar 

Gambar 1. Posisi OLTC pada Trafo Daya

Gambar 2. Posisi Selector Switch, Diverter Switch dan Transisi Resistor 
pada OLTC

Gambar 3. Dasar pengaturan taping pada belitan
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atau diperkecil menurut jumlah tap yang disediakan. Akan 
tetapi pada susunan tap winding seperti ini, jika posisi tap 
berada pada posisi yang paling kecil, menyebabkan rugi 
tembaga (copper losses) dari trafo akan mencapai harga 
maksimum.

Pada susunan tap winding type coarse and fine, 
merupakan suatu kemajuan dimana pada susunan ini 
dapat memperkecil rugi tembaga pada trafo dan daerah 
pengaturannya dapat diperluas. Kekurangan penggunaan 
skema coarse/fine adalah biaya yang dibutuhkan untuk 
penyediaan coarse/fine dari tapping belitan.

Prinsip kerja OLTC sendiri terlihat seperti pada 
Gambar 4. Awalnya beban mengalir melalui tap yang ada 
di sebelah kiri (a). Selanjutnya tap disebelah kanan akan 
bergerak turun menuju tap yang berada di bawahnya (b 
& c). Kontak divert akan bergerak menuju ke T1 (d) dan 
arus akan melalui resistor RT melalui T1 (e). Posisi ini 
di sebut TRANSISI resistor RT dan transisi kontak T1. 
Kontak diverter bergerak menuju ke transisi  kontak T2, 
kontak utama diverter menutup transisi kontak T1 dan 
T2,aliran arus beban melalui resistor RT, transisi kontak 
T1 dan T2, menuju ke titik   pentanahan. Posisi ini disebut 
SUPERPOSISI (f). Kontak diverter bergerak menuju  
transisi     kontak T2, aliran arus beban melalui resistor RT, 
kontak K2 menuju ke titik pentanahan.  Posisi ini disebut 
TRANSISI pada resistor RT dan transisi kontak T2 (g). 
Selanjutnya divert akan bergerak menenuju ke kontak M2 
dan taping dari tap changer telah berpindah (h & i) [4].

Selama OLTC bekerja, terdapat beberapa fenomena 
yang akan mempengaruhi kinerja OLTC tersebut.

A. Fenomena Elektrik (Electrical Effect)

Arus dan tegangan yang mengalir pada suatu 
peralatan apabila melebihi dari batasan/rating yang telah 
ditentukan akan menimbulkan stress pada peralatan 
tersebut dan akhirnya akan merusak sistim isolasi yang 
ada.Partial discharge, corona, dan arching bahkan 
flashover merupakan efek dari penomena elektrik pada 
pengoperasian OLTC, yang dapat menguraikan bahan 
isolasi padat dan cair menjadi beberapa jenis gas termasuk 
combustable gas, sedangkan arching dan flashover sebagai 
akibat dari stress elektrik dapat mengakibatkan terurainya 
bahan isolasi dan kerusakan material.

Peristiwa tersebut sering ditandai dengan  bekerjanya  
protektiv rele OLTC , dan apabila dianalisa, pada minyak  
diverter  switch akan dijumpai  beberapa  jenis  gas  yang  
mudah terbakar ( combustable gas seperti acethelene, 
ethylene dan hidrogen [5].

B.  Fenomena Mekanik (Mechanical Effect)

OLTC merupakan satu-satunya bagian trafo yang 
bergerak secara mekanik. Proses perpindahan tap dimulai 
dari gerak putar motor, disalurkan melalui batang 
penggerak ke roda-roda gigi dan selanjutnya pada pegas 
penggerak kontak serta gerak geser kontak itu sendiri.

Semua proses itu berlangsung dalam kondisi 
suhu operasi OLTC, yang mana apabila kondisi suhu 
sangat panas akan berakibat mempercepat kelelahan/
fatique material. Efek dari penomena mekanik ini dapat 
mengakibatkan terjadinya bengkok, retak, aus dan 
kendornya baut-baut [5].

C. Fenomena Panas (Thermal Effect)

Sesuai dengan  kaidah rumus   panas    I . R. t,   akan  
timbul  panaspada bahan konduktor yang dialui arus. 
Karena   panas    berbanding lurus   dengan  arus, tahanan  
dan waktu, biasanya pada saat bebanpuncak dimana 
beban trafo tinggi dan OLTC bekerja berulang ulang 
menyesuaikan dengan fluktuasi tegangan, suhu minyak 
pada OLTC akan meninggi dan meningkatkan tekanan 
pada kompartemen diverter.

Panas tertinggi akan diterima oleh transisi resistor 
pada saat terjadi perpindahan kontak dan hot spot pada 
titik sambungan yang nilainya melampaui batasan yang 
ditentukan.

Panas yang berlebihan akan mengakibatkan terurainya 
bahan isolasi baik padat maupun cair menjadi beberapa 
macam jenis gas[5].

D.  Fenomena Kimia (Chemical Effect)

Peristiwa kimia merupakan ekses dari peristiwa 
elektrik, mekanik dan thermal. Bahan isolasi baik yang 
padat maupun cair berasal dari bahan kimia organik yang 
sangat mudah terurai. Seperti pada trafo, peristiwa elektrik 
seperti partial discharge, korona, arching dan panas yang 

Gambar 4. Proses kerja OLTC
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tinggi akan menguraikan bahan isolasi baik yang padat 
maupun cair.

Pada OLTC karena tidak mempunyai banyak bahan 
isolasi selulosa, maka produksi gas yang timbul biasanya 
hanya didominasi oleh gas yang diakibatkan oleh arching 
dan panas seperti C2H2 (acthylene), C2H4 (ethylene) 
dan H2 (Hidrogen). Gas lain bukanya tidak ada, tetapi 
konsentrasinya sangat kecil. 

Produksi gas ini apabila konsentrasinya melebihi yang 
telah ditentukan, akan sangat berbahaya bagi operasi 
OLTC[5].

III. MeTOde PeMelIharaan

Berdasarkan pedoman pemeliharaan PT PLN (Persero) 
yang tertuang pada SK DIR 0520.K/DIR/2104 revisi 1 
tentang Pedoman Pemeliharaan Peralatan Penyaluran 
Tenaga Listrik pemeliharaan OLTC merupakan subsistem 
dari trafo daya, dimana dalam dokumen pemeliharaan 
transformator tenaga meliputi pemeliharaan[6] :

In service Inspection 
In service Inspection adalah pemeriksaan kondisi 

peralatan dalam kondisi bertegangan dengan panca indera 
yang dilaksanakan oleh operator gardu induk dengan 
supervisi dari Supervisor Gardu Induk setempat. Untuk 
pemeliharaan OLTC terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu 
pemeriksaan bulanan dan triwulan. Pemeriksaan bulanan 
meliputi inspeksi kondisi rembes/bocor dan anomali 
bunyipada OLTC dan pemeriksaan triwuan dilakukan 
dengan menginspeksi kondisi panel OLTC yang ada pada 
trafo.  

Hasil inspeksi di input kedalam apliksi CBM online 
dan akan dianalisa oleh sistem untuk mengetahui kondisi 
anomali peralatan.

A. In services Measurement

Inservices Measurement adalah pemeriksaan/
pengukuran dalam kondisi bertegangan dengan alat 
bantu.  Untuk OLTC dilakukan pengukuran termovisi. 
Pengukuran termovisi pada OLTC trafo dilakukan pada 
tiga posisi yaitu bawah, tengah dan atas. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui gradasi panas pada trafo yang mewakili 
normal tidaknya proses operasi dari trafo. Suhu pada 

bagian atas akan lebih panas dari bagian bawah secara 
gradial.

B. Shutdown Measurement

Shutdown Measurement adalah pemeriksaan/
pengukuran dalam keadaan tidak bertegangan atau peralatan 
tidak operasi. Berdasarkan buku pedoman pemeliharaan 
peralatan  terdapat 4 pengujian (measurement) yang harus 
dilaksanakan pada saat pemeliharaan OLTC tersebut. 
Keempat pengujian tersebut adalah:
1. Pengujian Kontinuitas

Pengujian Kontiunitas OLTC (Gambar 7) dapat 
dilaksanakan dalam periode  2 tahunan dengan  sistem 
menggunakan ohm meter (monitor tahanan) 

Pengujian ini memanfaatkan Ohmmeter (biasanya 
menggunakan multimeter analog) yang dipasang seri 
dengan belitan primer trafo. Setiap perubahan tap/ratio, 
nilai tahanan belitan diukur. Nilai tahanan belitan primer 
pada saat terjadi perubahan ratio tidak boleh terbuka 
(open circuit). Jika hasil pengujian menunjukkan adanya 
discontinuity arus saat perubahan tap makan dilaksanakan 
pengujian Dynamic Resistant
2. Pengujian Dynamic Resistance

Pengujian Dynamic Resistance (ditunjukkan pada 
Gambar 8) mendeteksi bagian yang menghasilkan karbon 
dan weak contact dalam mekanik tap changer. Keuntungan 
dari pengujian ini adalah bukan hanya posisi akhir dari tap 
yang dapat di cek tapi segala benturan dari pergerakan 
kontak, perubahan ripple arus akan berbeda di tiap tapnya. 
Waktu transisi tap dan banyak informasi dapat di peroleh 

Gambar 5. Aplikasi CBM online
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Gambar 6. Hasil Pengukuran Thermovisi OLTC

Gambar 7. Rangkaian pengujian kontiunitas OLTC dengan metode 
monitor tahanan
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dari metode analisis  grafik.
Prinsip kerja dari dynamic resistance adalah dengan 

menggunakan Glitch detector yang mengukur puncak riak 
(Imax–Imin) dan perubahan arus terhadap waktu (di/dt) 
dari arus karena arus merupakan komponen penting untuk 
switching yang baik. Jika proses switching terganggu 
bahkan untuk waktu kurang dari 500 µs perubahan riak 
dari grafik akan berubah secara drastic. Untuk tap changer 
yang berada dalam kondisi yang baik grafik untuk semua 
fasa seharusnya sama.

Contoh grafik hasil pengujian dynamic resistance di 
tampilkan pada Gambar 8.
3. Pengukuran Tahanan Transisi

Transisi resistor berfungsi untuk meredam arus yang 
mengalir melalui OLTC agar pada saat perpindahan 
selector switch tidak terjadi arcing. Untuk memastikan 
resistor masih tersambung dan nilai tahanannya masih 
memenuhi syarat, harus dilakukan pengukuan tahanan 
transisi. Pengukuran dilakukan saat pekerjaan overhaul 
OLTC.

Metode pengujian ini ialah dengan menggunakan ohm 
meter dan mengukur besaran tahanan transisi dari OLTC. 
Standard yang digunakan adalah disesuaikan dengan 
nameplate atau manual book dari OLTC tersebut. Periode 
pengujiannya kondisional tergantung kondisi peralatan 
dan rekomendasi dari pabrikan
4. Pengukuran luas permukaan dan ketebalan kontak

Akibat dari kerja mekanik antara kontak gerak dan 
kontak diam pada diverter, kontak dapat mengalami 
keausan. Untuk menjaga kinerja kontak tetap baik pabrikan 
telah menentukan batasan dari ketebalan kontak tersebut.

Pengukuran ketebalan kontak dilaksanakan dengan 
menggunakan jangka sorong sehingga di peroleh hasil 
yang akurat. Selanjutnya hasil pengukuran dibandingkan 
dengan data ketebalan kontak yang ada pada manual book 
OLTC tersebut. Sama halnya dengan pengukuran tahanan 
transisi, pengukuran luas permukaan dilaksanakan 
kondisional.

C. Shutdown Function Check

Pada saat trafo mengalami gangguan internal yang 
berdampak kepada suhu yang sangat tinggi dan pergerakan 

mekanis di dalam OLTC, maka akan timbul tekanan aliran 
minyak yang besar dan pembentukan gelembung gas yang 
mudah terbakar. Tekanan atau gelembung gas tersebut akan 
naik ke konservator melalui pipa penghubung dan rele 
Jansen. Tekanan minyak maupun gelembung gas ini akan 
dideteksi oleh rele jansen sebagai indikasi telah terjadinya 
gangguan internal

Shutdown function check adalah pekerjaan yang 
bertujuan menguji fungsi dari rele - rele proteksi maupun 
indikator yang ada pada OLTC. Rele yang diuji adalah rele 
Jansen/RS2001 yang berfungsi sebagai indikasi adanya 
ketidaknormalan/gangguan yang memanfaatkan tekanan 
minyak dan gas yang terbentuk.

D. Treatment

Treatment merupakan tindakan korektif yang 
dilakukan berdasarkan hasil in service inspection, in 
service measurement, shutdown measurement dan 
shutdown function check. Untuk OLTC threatment yang 
dilakukan adalah :
1. Penggantian silicagel
2. Pemeriksaan indicator posisi Tap (visual)
3. Pelumasan gigi penggerak (Greasing)
4. Pembersihan kontaktor (Cleaning)
5. Pembersihan limit switch (Cleaning)
6. Pemeriksaan sumber tegangan AC/DC
7. Pengujian posisi local dan remote
8. Penggantian minyak divert switch OLTC

E. Overhaul

Pelaksanaan overhaul dilaksanakan dengan 
melaksanakan pengangkatan diverter switch OLTC dari 
rumah OLTC dan dilaksanakan penggantian sparepart 
dan pembersihan minyak OLTC. Standar yang digunakan 

Gambar 8. Hasil Pengujian Dynamic Resistance salah satu trafo UPT 
Banda Aceh

Gambar 9. Bagian dalam Rele Jansen 

Gambar 10. Pekerjaan Overhaul OLTC
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sesuai dengan standar pabrikan OLTC. Untuk merek 
dominan OLTC yaitu MR standar overhaul OLTC 
berdasarkan dari jumlah operasi adalah 100.000 kali 
operasi.

Tim pemeliharaan UPT Banda Aceh telah melaksanakan 
beberapa overhaul untuk OLTC yang memiliki kali operasi 
diatas 100.000 kali. 

IV. eValuasI  hasIl PeMelIharaan

Dari setiap pemeliharaan OLTC yang telah dipaparkan 
diatas, hasilnya akan dievaluasi oleh bagian Perencanaan 
dan Evaluasi (RENEV) yang akan menghasilkan 
rekomendasi rencana tindaklanjut terhadap peralatan 
tersebut. Metode evaluasi yang yang digunakan adalah 
metode CBM (Conditional Base Maitenance) dimana 
setiap tahap metode pemeliharaan akan menghasilkan 
rekomendasi tidakanjut. Pedoman evaluasi juga 
menggunakan standar pemeliharaan SKDIR 0520.K/
DIR/2014 yang juga memuat analisa dan evaluasi 
pemeliharaan peralatan.

Hasil Inservice Inspection atau biasa disebut Inspeksi 
Level 1 (IL1) yang diinput secara online melalui aplikasi 
akan memberikan rekomendasi tindaklanjut untuk 

setiap anomali yang muncul dari inspeksi. Shutdown 
Measurement atau Inspeksi Level 2 hasilnya juga diinput 
melalui aplikasi CBM Level 2 namun belum seluruh hasil 
pemeliharaan dapat diinput ke aplikasi. Sehingga beberapa 
masih membutuhkan evaluasi manual dari bagian RENEV. 

Hasil Inspeksi level 3 atau shutdown measurement, 
shutdown function check, treatment dan overhaul di 
evaluaasi oleh kantor induk dan akan menghasilkan output 
berupa skoring kondisi peralatan berdasarkan seluruh hasil 
inspeksi. Diharapkan dengan pelaksanaan pemeliharaan 
OLTC sesuai dengan standar akan membuat peralatan 
beroperasi dengan maksimal

V. KesIMPulan

UPT Banda Aceh melaksanakan pemeliharaan 
berdasarkan SK DIR PT PLN (Persero) nomor 0520.K/
DIR/2014 dengan metode CBM (Conditional Base 
Maintenance) dengan berbagi tahap pemeliharaan meliputi 
Inspeksi level 1 (Inservice Inspection), Inspeksi Level 2 
(Inservice Measurement) dan Inspeksi Level 3 (Shutdown 
Measurement).  Data hasil pemeliharaan dievaluasi oleh 
bagian Renev UPT dan Kantor Induk P3B Sumatera untuk 
memberikan rekomendasi dan tindak lanjut untuk setiap 
temuan anomali. 
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