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Berawal dari permintaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro 
Universitas Kristen Petra kepada saya untuk mengadakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa lokakarya penggunaan perangkat lunak PowerWorld 
Simulator kepada mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro Universitas Kristen 
Petra, timbul ide untuk melanjutkan kegiatan ini dalam bentuk dokumentasi 
yang lebih baik. Buku ini disusun sebagai panduan praktis bagi setiap pembaca 
yang tertarik untuk mendalami analisis sistem tenaga listrik melalui pendekatan 
visualisasi. Ada banyak perangkat lunak untuk analisis sistem tenaga listrik yang 
tersedia baik secara bebas maupun komersial. Namun demikian, hingga saat 
ini jarang dijumpai yang menyajikan analisis dan pemecahan masalah dengan 
tampilan grafis seperti yang disediakan oleh PowerWorld Simulator. Penggunaan 
pendekatan visualisasi untuk permasalahan analisis sistem tenaga listrik dapat 
menjadikan kegiatan belajar-mengajar maupun eksplorasi pribadi menjadi lebih 
menyenangkan dan mempermudah pemahaman. Perangkat lunak ini dapat 
diunduh secara bebas untuk versi edukasi dan dilengkapi dengan bebarapa Add-
on seperti analisis Optimal Power Flow, analisis Transient Stability, Available 
Transfer Capability, PV/QV Curve, dan sebagainya.

Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi sebagian kecil kemampuan 
PowerWorld Simulator versi 16. Pengenalan fitur antarmuka dan latihan 
menggunakan simulator ini untuk menganalisis aliran daya menjadi fokus 
pembahasan yang terdapat dalam buku ini. Meskipun hanya mengupas sebagian 
kecil manfaat PowerWorld Simulator, pembaca dapat mengeksplorasi lebih lanjut 
dan mendapati bahwa perangkat lunak ini memberikan keuntungan penggunaan di 
mana secara umum pengguna dapat menerapkan panduan ini untuk versi-versi di 
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bawahnya maupun suatu saat untuk versi di atasnya. Demikian pula kemampuan 
analisis dan simulasi yang sangat baik bahkan untuk sistem tenaga listrik yang 
terdapat pada deregulated market. 

Akhirnya, penulis berharap buku panduan ini dapat berguna bagi setiap orang 
yang memiliki minatdibidang teknik elektro dan perangkat lunak yang dijelaskan 
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif analisis sistem tenaga listrik. Bab 
1 akan menjelaskan pengenalan PowerWorld Simulator secara umum dan cara 
men-download dari resources yang tersedia secara online. Bab 2 berisi penjelasan 
tentang tampilan antarmuka dan fitur-fitur yang tersedia. Bab 3 menjelaskan cara 
kita mulai bekerja dengan studi kasus baru di simulator ini hingga dapat memonitor 
aliran daya dan menginterpretasikannya. Bab 4 akan menjelaskan pemanfaatan 
fasilitas Add-On pada simulator ini, khususnya Optimal Power Flow yang akan 
sangat bermanfaat pada studi analisis aliran daya. Bab 5 berisi contoh soal latihan 
dan penyelesaian secara terbatas penggunaan simulator untuk memecahkan 
permasalahan aliran daya dan monitoring kondisi sistem. Akhir kata, penulis 
mengharapkan sedikit tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
Saran dan kritik sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini ke depan.

Surabaya, April 2013

Penulis
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PowerWorld Simulator adalah software / perangkat lunak untuk simulasi 
ketenagalistrikan khususnya untuk analisis sistem tenaga listrik yang didesain 

dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga penggunaannya menjadi 
sangat user-fiendly dan interaktif. Dalam kapabilitasnya sebagai perangkat lunak 
untuk bidang keilmuan teknik tenaga listrik, simulator ini telah teruji memiliki 
kemampuan yang setara dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di area 
sistem ketenagalistrikan dengan perangkat lunak sejenis, namun mempunyai 
kelebihan pada tampilannya yang tersaji secara interaktif melalui tampilan 
visualisasi grafis. Hal ini menyebabkan penggunaan simulator ini menjadi sangat 
mudah dan menarik. Selain itu, analisis yang dilakukan dengan simulator ini, 
baik berupa hasil maupun tampilannya dapat digunakan untuk menjelaskan 
mekanisme operasional sistem tenaga listrik kepada pihak-pihak terkait yang 
tidak mempunyai latar belakang teknik, khususnya teknik tenaga listrik. Pada 
beberapa kasus analisa, PowerWorld Simulator mampu melakukan analisa-analisa 
khusus karena dilengkapi dengan modul-modul tambahan yang akan dijelaskan 
lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Saat buku ini mulai ditulis, versi rilis terakhir 
adalah PowerWorld Simulator 16, yang menawarkan lebih banyak kemudahan 
dalam penggunaan, lebih banyak analisa, dan tampilan visual yang semakin baik. 
Namun demikian, versi-versi selanjutnya juga dimungkinkan untuk dirilis dalam 
waktu yang tidak terlalu lama sejak rilis versi terakhir.

PowerWorld Simulator mencakup beberapa modul yang terintegrasi secara 
komprehensif dengan kekuatan utama terletak pada aplikasi Power Flow Solution 
sehingga mampu menjalankan analisis hingga 100.000 bus. Tidak seperti perangkat 
lunak simulasi sistem tenaga listrik lainnya yang hanya menampilkan deretan angka-
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angka hasil analisis ataupun diagram segaris (single line diagram) yang hanya 
menjadi representasi teknis sistem yang sedang dianalisa, PowerWorld Simulator 
dapat menampilkan visualisasi sistem yang dianalisa melalui penggunaan diagram 
segaris-animated full-color yang dilengkapi dengan fungsi zooming dan panning. 
Melalui penggunaan fungsi zooming, pengguna dapat menyesuaikan ukuran area 
tampilan layar monitor, misalnya untuk diagram segaris dengan cara mengubah 
besarnya tampilan. Untuk memperoleh tampilan diagram segaris yang lebih besar 
dapat digunakan fungsi zoom-in, sedangkan untuk menampilkan keseluruhan 
diagram segaris, atau dengan kata lain memperbesar jangkauan tampilan layar 
monitor, pengguna dapat memanfaatkan fungsi zoom-out. Sementara itu, dengan 
memanfaatkan fungsi panning, pengguna dapat menggerakkan titik fokus layar 
monitor pada sebuah diagram segaris. Pengguna juga dapat menggeser fokus 
layar monitor ke atas, bawah, dan ke samping kanan atau kiri untuk menampilkan 
bagian-bagian diagram segaris yang ingin diamati.

Pada PowerWorld Simulator, pemodelan sistem tenaga listrik dapat 
dilakukan dengan menggunakan fungsi graphical case editor. Jaringan transmisi, 
misalnya, dapat dihubungkan atau dikeluarkan dari sistem, jaringan transmisi atau 
pembangkit baru dapat ditambahkan, demikian pula untuk aktifitas penyaluran 
daya (power dispatch) dengan hanya meng-klik mouse. Dengan penggunaan 
animasi dan grafis yang maksimal, pengguna dapat memperoleh pemahaman 
yang baik tentang karakteristik sistem, permasalahan, batasan-batasan, maupun 
bagaimana cara memperbaiki kondisi atau meningkatkan keandalan sistem secara 
lebih mudah. Untuk aplikasi dasar, PowerWorld Simulator 16 dapat melakukan 
analisis integrated economic dispatch, analisis transaksi ekonomi per area, 
komputasi Power Transfer Distribution Factor (PTDF), analisis hubung singkat, 
dan analisis kontingensi. Semua aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui 
fasilitas antar muka yang tervisualisasi. Sebagai tambahan, beberapa Add-on 
telah tersedia yang memungkinkan pengguna dapat melakukan analisis khusus, 
diantaranya:

Voltage Adequacy and Stability Tool (PVQV): Fitur Add-on ini memung-
kinkan pengguna untuk menganalisis stabilitas tegangan sistem melalui simulasi 
PVQV. Selanjutnya, pengguna dapat memperoleh tampilan grafik dari parameter-
parameter sistem.

Optimal Power Flow Tool (OPF): Fitur Add-on  ini bertujuan untuk 
menghasilkan optimalisasi (minimisasi) fungsi objektif, biasanya dengan 
meminimisasi biaya melalui algoritma Linear Programming. Algoritma ini 
menentukan solusi optimal secara iteratif antara penyelesaian analisis aliran daya 
(standard power flow) dan penyelesaian program linier untuk mengubah kontrol 
pada sistem sehingga dengan demikian pelanggaran batas-batas (limit violation) 
dapat ditiadakan.


