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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengenalan SCADA 

 SCADA kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition 

merupakan sebuah sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan proses 

yang tersebar secara geografis. 

 Alasan digunakannya SCADA adalah karena adanya kebutuhan untuk 

melakukan pengawasan langsung dari penyaluran tenaga listrik, yaitu dengan 

melakukan pengumpulan informasi keadaan peralatan atau perangkat di lapangan 

dan mengambil tindakan atas informasi tersebut secara remote atau jarak jauh 

secara real time dan terpusat. 

 SCADA sudah ada di PLN Distribusi Jatim sejak tahun 1987 tepatnya di 

APD Jatim. Awal berdirinya SCADA di APD Jatim adalah untuk memonitor 

Gardu Induk (GI) di wilayah Metropolis (Surabaya Selatan, Surabaya Barat, 

Sidoarjo, Gresik). Dalam perkembangannya dibangun juga SCADA untuk 

wilayah Pasuruan (tahun 1998) dan Malang (tahun 2002). Sehingga sampai saat 

ini APD Jatim bisa memantau 34 GI yang berada di wilayah tengah, 32 GI di 

wilayah barat, dan 29 GI di area timur. Dengan total penyulang yang terus 

bertambah yang pada saat ini mencapai lebih dari 980 penyulang yang ada di 

Jawa Tmur. 
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3.2 Fungsi Dasar SCADA 

3.2.1 Telemetering (TM) 

Mengirimkan informasi berupa pengukuran dari besaran-besaran listrik 

pada suatu saat tertentu, seperti : tegangan, arus, frekuensi. Pemantauan yang 

dilakukan oleh dispatcher diantaranya menampilkan daya nyata dalam MW, daya 

reaktif dalam Mvar, tegangan dalam KV, dan arus dalam A. Dengan demikian 

dispatcher dapat memantau keseluruhan informasi yang dibutuhkan secara 

terpusat. 

3.2.2 Telesinyal (TS) 

Mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau 

perangkat. Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah, 

ada tidaknya alarm, dan sinyal-sinyal lainnya. Telesinyal dapat berupa kondisi 

suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah kondisi. 

Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal (single indication) atau ganda (double 

indication). Status peralatan dinyatakan dengan cara indikasi ganda. Indikasi 

tunggal untuk menyatakan alarm. 

3.2.3 Telekontrol (TC) 

Perintah untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik 

dapat dilakukan oleh dispatcher secara remote, yaitu hanya dengan menekan salah 

satu tombol perintah buka/tutup yang ada di dispatcher. 
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3.3 Fungsi Utama SCADA 

Untuk dapat menjalankan tugasnya, dispatcher dibantu oleh sistem 

SCADA yang terintegrasi yang berada di dalam suatu ruangan khusus yang 

disebut Control Center. Ruangan tersebut adalah ruangan dimana ditempatkannya 

perangkat-perangkat komputer yang disebut Master Station. Sedangkan fungsi 

utama dari sistem SCADA adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Akuisisi Data 

Informasi pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya 

aktif, dan frekuensi disimpan dan diproses secara real time, sehingga setiap ada 

perubahan nilai dari pengukuran dapat langsung dikirim ke master station. 

3.3.2 Konversi Data 

Data pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan 

frekuensi yang diperoleh tranducer awalnya berupa data analog untuk kemudian 

data tersebut dikirim oleh tranduser ke RTU. Oleh RTU data yang awalnya berupa 

data analog diubah menjadi data digital. Sehingga data yang dikirimkan ke master 

station berupa data digital. 

3.3.3 Pemrosesan Data 

Setiap data yang dikirim oleh RTU akan diolah di master station, sehingga 

data tersebut bisa langsung ditampilkan ke layar monitor dan dispatcher bisa 

membaca data-data tersebut. 
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3.3.4 Supervisory Data 

Dispatcher dapat mengawasi dan mengontrol peralatan sistem tenaga 

listrik. Supervisory control selau menggunakan operasi dua tahap untuk 

meyakinkan keamanan operasi, yaitu pilihan dan tahap eksekusi. 

3.3.5 Pemrosesan Event dan Alarm 

Event adalah setiap kejadian dari kerja suatu peralatan listrik yang dicatat 

oleh SCADA. Misalnya, kondisi normally close (N/C) dan kondisi normally open 

(N/O). Sedangkan alarm adalah indikasi yang menunjukkan adanya perubahan 

status di SCADA. Semua status dan alarm pada telesinyal harus diproses untuk 

mendeteksi setiap perubahan status lebih lanjut untuk event yang terjadi secara 

spontan atau setelah permintaan remote control yang dikirim dari control center. 

3.3.6 Tagging (Penandaan) 

Tagging adalah indikator pemberi tanda, seperti tanda masuk atau keluar. 

Tagging sangat bermanfaat untuk dispatcher di control center. Tagging digunakan 

untuk menghindari beroperasinya peralatan yang diberi tanda khusus, juga untuk 

memberi peringatan pada kondisi yang diberi tanda khusus. 

3.3.7 Post Mortem Review 

Melakukan rekonstruksi bagian dari sistem yang dipantau setiap saat yang 

akan digunakan untuk menganalisa setelah kejadian. Untuk melakukan hal ini, 

control center mencatat terus menerus dan otomatis pada bagian yang telah 

didefinisikan dari data yang diperoleh. Post mortem review mencakup dua fungsi, 

yaitu pencatatan dan pemeriksaan. 
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3.4 Bagian-Bagian SCADA 

 

Gambar 3.1  Konfigurasi sistem SCADA 

Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari 

berbagai macam infrastruktur, yaitu: 

3.4.1 Remote Terminal Unit (RTU) 

Remote Terminal Unit (RTU) atau Outstation Terminal Unit (OTU) atau 

Unit Terminal Jarak Jauh adalah suatu peralatan remote station berupa processor 

yang berfungsi menerima, mengolah, dan meneruskan informasi dari master 

station ke sistem yang diatur dan sebaliknya, juga kemampuan load shedding 

yang dilengkapi database, nama penyulang, identifikasi, beban. 

RTU terdiri dari beberapa modul yang ditempatkan pada suatu backplane 

dalam rak/cubicle. Modul-modul yang dimaksud adalah modul power supply, 

modul CPU, modul communication, modul digital input (DI), modul digital 
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output (DO), dan modul analog input (AI). Berdasarkan penggunaannya, RTU 

dengan kapasitas I/O kecil dipasang pada jaringan Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM) 20kV. Sedangkan RTU dengan kapasitas I/O sedang sampai 

besar dipasang di GI. 

RTU secara umum adalah perangkat komputer yang dipasang di remote 

station atau dilokasi jaringan yang dipantau oleh control center. RTU ini 

merupakan rangkaian proses yang bertugas sebagai tangan, mata, dan alat 

pendengar sistem pengendalian dengan tugas pokok mengumpulkan data-data 

tentang status peralatan, data-data pengukuran dan melakukan fungsi remote 

control. Adapun fungsi utama dari RTU adalah sebagai berikut: 

a. Mendeteksi perubahan posisi saklar (open/close/invalid). 

b. Mengetahui besaran tegangan, arus, dan frekuensi di gardu induk. 

c. Menerima perintah remote control dari pusat kontrol untuk membuka dan 

menutup relai. 

d. Mengirim data dan informasi ke pusat kontrol yang terdiri dari status saklar, 

hasil eksekusi, dan nilai tegangan, arus, dan frekuensi. 

 

3.4.2 Telekomunikasi 

Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh antara RTU dengan master 

station yang merupakan media untuk saling bertukar informasi. 

Komunikasi data digunakan untuk sistem SCADA. Komunikasi data 

menggunakan media komputer yang diteruskan menjadi transmisi elektronik. 
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Beberapa jenis media komunikasi yang digunakan pada PT. PLN Area Pengatur 

Distribusi (APD) Jatim diantaranya: 

a. Radio Data 

Komunikasi menggunakan media ini perlahan mulai ditinggalkan karena 

termasuk teknologi lama. Keunggulan dari media ini adalah mampu menjangkau 

daerah pelosok yang tidak memungkinkan penanaman kabel bawah tanah seperti 

fiber optik. Kelemahan yang paling mencolok dari media komunikasi ini adalah 

sangat bergantung pada kondisi cuaca karena transmisi radio menggunakan udara 

sebagai jalur transmisinya. 

b. Fiber Optik 

Media komunikasi jenis ini digunakan di daerah perkotaan dan efektif 

digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena kecepatan transfer data yang 

unggul bila dibandingkan dengan media radio data dan kabel pilot. Pada PT. PLN 

Area Pengatur Distribusi (APD) Jatim menggunakan jaringan fiber optik milik 

ICON+ yang merupakan anak perusahaan dari PT. PLN. 

 

3.4.3 Master Station 

Mengumpulkan data dari semua RTU di lapangan dan menyediakan 

kepada operator tampilan dari informasi dan fungsi kontrol di lapangan. STIK
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Master Station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada 

di control center. Desain untuk sebuah master station tidak akan sama, secara 

garis besar desain dari sebuah master station terdiri atas: 

a. SCADA Server 

b. Workstation  

c. Historical Data 

d. Projection Mimic, dahulu mesih menggunakan Mimic Board 

e. Peripheral pendukung, seperti printer 

f. Voice Recorder 

g. Global Positioning System, untuk referensi waktu 

h. Dispatcher Training Simulator 

i. Aplikasi SCADA dan energy management system 

j. Uninterruptable Power Supply (UPS), untuk menjaga ketersediaan daya listrik 

k. Automatic transfer switch (ATS) dan static tranfer switch (STS) untuk 

mengendalikan aliran daya listrik menuju master station 

Sebagai control center, perangkat yang ada di master station harus 

memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

a. Keamanan, kehandalan, dan ketersediaan sistem komputer. 

b. Kemudahan, kelangsungan, keakuratan pengiriman, penyimpanan, dan 

pemrosesan data. 

c. Kebutuhan dan kapabilitas sistem komputer. 

d. Kemudahan untuk dioperasikan dan dipelihara. 

e. Kemampuan untuk dikembangkan. 
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3.4.4 Peralatan Pendukung (Peripheral) 

Peralatan pendukung yang digunakan adalah peralatan yang mampu 

menunjang operasional peralatan SCADA baik yang ada di master station 

maupun yang ada di gardu induk (GI). Peralatan pendukung yang dimaksud 

adalah catu daya yang handal dan aman. Apabila catu daya di GI mati tentu akan 

menimbulkan berbagai kerugian, diantaranya beban daya tidak terpantau dan 

apabila terjadi gangguan, penanganan terhadap gangguan akan memakan waktu 

cukup lama.  

Peripheral yang terdapat di master station terdiri dari UPS, battery bank, 

automatic transfer switch (ATS), power supply PLN, power supply genset. 

Sedangkan di gardu induk peralatan pendukung yang dibutuhkan rectifier/charger 

dan battery. 

3.5 Perkembangan SCADA 

 SCADA telah mengalami perubahan generasi, dimana pada awalnya 

desain sebuah SCADA mempunyai satu perangkat MTU yang melakukan 

Supervisory Control dan Data Acquisition melalui satu atau banyak RTU yang 

berfungsi sebagai (dumb) Remote I/O melalui jalur komunikasi Radio, dedicated 

line Telephone dan lainnya. 

Generasi berikutnya, membuat RTU yang intelligent, sehingga fungsi local 

control dilakukan oleh RTU di lokasi masing‐masing, dan MTU hanya melakukan 

survey control yang meliputi beberapa atau semua RTU. Dengan adanya local 

control, operator harus mengoperasikan  masing – masing local plant dan 

membutuhkan MMI local. 
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Banyak pabrikan yang mengalihkan komunikasi dari MTU – RTU ke 

tingkatan MMI (Master) – MMI (Remote) melalui jaringan microwave satelit. 

Ada juga yang mengimplementasi komunikasinya pada tingkatan RTU. Dengan 

majunya teknologi dan internet saat ini, konsep SCADA diatas berubah menjadi 

lebih sederhana dan memanfaatkan infrastruktur internet yang pada saat ini 

umumnya sudah dibangun oleh perusahaan‐perusahaan besar seperti PT PLN. 

(Persero). Apabila ada daerah‐daerah atau wilayah yang belum terpasang 

infrastruktur internet, saat ini dipasaran banyak bisa kita dapatkan Wireless LAN 

device yang bisa menjangkau jarak sampai dengan 40 km (tanpa repeater) dengan 

harga relatif murah. Setiap Remote Area dengan sistem kontrolnya 

masing‐masing yang sudah dilengkapi dengan OPC (OLE for Process Control; 

OLE = Object Linking & Embedding) Server, bisa memasangkan suatu Industrial 

Web Server dengan Teknologi XML yang kemudian bisa dengan mudah diakses 

dengan Web Browser biasa seperti yang kita gunakan untuk kegiatan browsing 

sehari - hari. 

Beberapa penelitian mengenai Mobile SCADA telah dilakukan. 

Lembaga penelitian High Beam Research di Chicago telah mengembangkan 

sistem ini untuk keperluan pengendalian sistem pengairan dan sistem pemompaan. 

Sistem SCADA yang dikembangkan menggunakan RTU, suatu perangkat 

pengendalian dengan media komunikasi radio. Pada sistem ini terdapat suatu 

sistem pengendalian berbasis komputer yang terletak pada sebuah Control Center. 

Sistem seperti ini sangat efektif digunakan untuk memantau operasi-operasi 

secara Remote, namun pada suatu area yang terbatas. Sistem ini dilaporkan 

mampu menghemat biaya secara signifikan karena dapat menghemat tenaga 
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manusia dan menghemat energi. Penelitian lain adalah yang dilakukan lembaga 

riset CSIRO, Canberra, Australia. Sistem Mobile SCADA yang dikembangkan 

menggunakan GPRS sebagai media komunikasinya dan menggunakan 

mikroprosesor yang murah untuk mesin SCADA, sehingga dihasilkan sistem 

SCADA yang murah dan fleksibel (Mayer dan Taylor, 2002). Penelitian tersebut 

lebih dikhususkan untuk sistem SCADA pada jaringan sensor. Jaringan sensor 

adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak microcontroller kecil yang 

mempunyai alat sensor, yang bekerja bersama pada jaringan nirkabel. Penelitian 

tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan suatu sistem Mobile SCADA 

dengan protokol atau aturan-aturan kendali yang nantinya akan menjadi landasan 

bagi pembuatan perangkat lunak sistem. Protokol ini nantinya harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga perangkat lunak serta perangkat keras yang dibangun 

dalam sistem ini bersifat generik, mudah digunakan, mudah dirawat, mudah 

beradaptasi, dan Mobile sehingga tepat digunakan oleh industri menengah ke 

bawah di Indonesia. Selain itu sistem Mobile SCADA ini menggunakan media 

komunikasi Paket Data CDMA. 
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