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THE EXPERT SYSTEM APPLICATION FOR INSPECTION OF THE POWER
PLANTS. This paper describes the application of Expert Systems to evaluate and consider the
economical value of the inspection of the Power plant's electrical system and its accesories. The
problem encountered in this field are complex and time consuming. As an example several factors
affecting system voltage selections are load magnitude, distance from the main power supply, safety,
standards, cost of utilization and service system equipment, and future load growth. The inspection deal
with interactions between alternatives, uncertainties, and important non financial parameter. Several
complex problems are multiple objective functions, multiple constraints, complex system interactions,
the need for accuracy, the need for trade off, optimization, and coordination of the decision making
process. ASDEP is one of the expert system for electric power plant design that describe the application
of the Artificial Intelligence to design of a power plant's electrical auxialiary system. In this circumtance
this paper will ellaborate another aspect for using the Expert system in the inspection .

ABSTRAK

DESAIN INSPEKSI PEMBANGKIT DAYA MELALUI SISTEM PAKAR Makalah ini
mencoba membahas pemanfaatan Sistem Pakar untuk desain inspeksi Pembangkit Daya. Dimana hal ini
sebenarnya tidaklah mudah dalam ruang lingkup konsep yang sangat komplek. Beberapa faktor komplek
terkait seperti besar beban, jarak antara pencatu daya ke penerima daya, faktor keamanan, standar yang
dipakai, ongkos dan sistem jasa, dan pengembangan masa depan. Dalam inspeksi pembangkit daya
biasanya dihadapkan masalah masalah ganda seperti; fungsi obyektif ganda, kendala ganda, interaksi
komplek, ketepatan, optimasi melalui model trade off, dan koordinasi diantara para pengambil
keputusan. Hal tersebut saat ini adalah suatu bahasan yang sangat sulit dalam mencari solusi optimal
dari pengambil keputusan yang mempunyai ke-pakaran dibidang berbeda. Sehingga pemikiran kearali
penggunaan Intelejensia buatan dalam mencoba meneliti suatu desain dilakukan untuk mencoba
mengurangi interaksi aktif dengan para pakar dan menurunkan tingkat subyektifitasnya. Reaktor atom
sebagai pembangkit daya perlu sistem inspeksi dalam operasi yang sangat memperhatikan keselamatan
jangka panjangnya. Sehingga masalah inspeksi Pembangkit Daya dengan tenaga Nuklir menjadi isu
yang harus didekati lebih profesional. Untuk itu cara cara penyelesaian sistem pakar hendak dicoba
sebagai salah satu model yang baik untuk. ditelaah lebih lanjut. ASDEP adalah jenis penggunaan sistem
pakar dalam mencoba menjawab feasibility study dalam bidang desain peralatan untuk pembangkit
listrik yang masih dikembangkan oleh Southern Company Services di USA. Tulisan ini mengajak agar
pengembangan Sistem Pakar tersebut juga dapat dilakukan dalam bidang inspeksi pembangkit daya
yang ada dengan bentuk yang lain.

BPP - Teknologi

277



PENDAHULUAN

Bila perusahaan pembangkit daya ingin meningkatkan kedudukan dan perannya
dalam industri perlistrikan, maka perlu dilakukan efisiensi dalam segala bidang.
Efisiensi perlu dilihat dari berbagai segi antara lain: kelembagaan, manajemen, sumber
daya manusia, investasi, dan operasi serta pemeliharaannya. Dalam kaitan itu, kriteria
strategisnya perlu didefinisikan dan dilaksanakan sehingga dapat ditaksir tingkat
efisiensi di masa datang. Adapun kriteria strategis yang dapat dipertimbangkan antara
lain sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebenarnya dari operasional dan pemeliharaan peralatan baik di
pusat-pembangkit maupun di kantor administrasinya.

2. Mutu produksi (listrik) yang berkaitan dengan gangguan, tegangan, dan
tingkat/variasi frekuensi.

3. Biaya produk untuk pembangkit,transmisi, distribusi, dan inspeksi selama
operasi.

Untuk mencapai tujuan di atas perlu dilakukan pembenahan yang berkaitan
dengan investasi, yang meliputi manfaat ekonomis dari masa ekonomis suatu peralatan
pembangkit. Dan pembenahan yang tak kalah pentingnya adalah pembenahan desain
inspeksi pembangkit.

Kian meluasnya pemakaian sistem inteligensia buatan dewasa ini akan
memungkinkan untuk pengkajian dan penerapan sistem pakar dalarn desain inspeksi
suatu pembangkit tenaga listrik, baik dari jenis bahan bakar minyak, maupun nukiir.
Sebagai alternatif yang sudah banyak difikirkan untuk memenuhi teknologi bersih
lingkungan. Maka pembenahan desain inspeksi pembangkit daya merupakan usaha
rekayasa produktivitas di masa depan, meskipun hal ini masih perlu dilakukan suatu
studi yang sangat dalam.

PENDEKATAN METODA SISTEM PAKAR

Sulit dikatakan kapan sebenarnya sistem pakar ini mulai berkembang dengan
pesat. Akan tetapi sistem pakar ini sebenarnya merupakan bagian daripada kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence). Sistem pakar adalah semacam program yang berisikan
berbagai macam informasi dari berbagai macam bidang, dan pemakai dapat
menanyakan melalui program tersebut jawaban bijak apa yang dapat diberikan oleh
program tersebut.

MYCIN adalah salah satu sistem pakar yang dibuat dan dikembangkan di
Stanford University untuk membantu para spesialis dalam mendiagnosa dan
menganalisis beberapa penyakit yang diderita melalui serangkaian tanya jawab yang
menyelesaikan solusi diagnosa dari penyakit.
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Program sistem pakar sangat baik untuk dapat dikembangkan pada berbagai
bidang, dimana keputusan diambil dari pendapat pakar secara sistematis dan kbnsisten.
Komputer akan lebih konsisten bila dibandingkan dengan manusia karena pada
akhirnya manusia bagaimanapun pakarnya lebih tidak konsisten. Manusia mudah lelah,
membutuhkan ketenangan, dan hal hal lain yang tidak perlu ada untuk komputer.
Sehingga sistem pakar banyak dipakai karena tidak pernah emosi, seperti halnya
manusia. Dan sistem pakar kemampuannya tidak akan berkurang dan selalu memberi
jawaban seobyektif mungkin, yang terpenting jawaban dapat selalu disempurnakan
tingkat kecermatannya.

Sekitar tahun 1980-an mulai banyak diperkenalkan sistem pakar untuk dipakai
pada konsultasi keuangan, pajak, asuransi, pariwisata, dan pembukuan skedul
perjalanan. Itulah sebabnya akan dicoba sistem pakar untuk suatu disain inspeksi dari
pembangkit tenaga listrik, dimana masalah inspeksi pada kenyataannya juga merupakan
hal yang perlu ditangani secara pakar.

Sebagai contoh adalah dikembangkannya oleh Southern Company Service di
USA sistem pakar untuk desain pembangkit tenaga diesel yang disebut ASDEP sebesar
990 MVA.

FORMULASI DISAIN INSPEKSI PEMBANGKIT

Inspeksi pembangkit daya sangat penting dilakukan terutama dalam kaitannya
dengan umur pakai ekonomis suatu pembangkit daya. Tujuan dari inspeksi pembangkit
daya adalah mengetahui secara integratif ketepatan dari waktu operasi dan juga umur
operasi, agar diperoleh suatu biaya operasi yang cukup rendah. Ruang lingkup suatu
inspeksi pembangkit daya meliputi :

a. Inspeksi keharusan yang ditentukan oleh aturan sesuai kondisi operasi yang
diperbolehkan.

b. Inspeksi ketepatan dari komponen kritis dalam perioda waktu operasi.

Masalah penting dalam inspeksi pembangkit dewasa ini adalah kian
berkembangnya teknologi pembangkit daya dimana sangat memerlukan kecepatan
keputusan dan persyaratan inspeksi yang kian maju. Demikian juga banyak pembangkit
daya yang kian besar kapasitasnya sehingga penataan administrasi inspeksi menjadi
sangat besar dan memerlukan manajemen yang kian cepat dalam volume permasalahan
komplek. Disamping itu dengan krisis bahan bakar minyak saat ini timbul berbagai
usaha pembangkit daya yang tidak hanya akan tergantung oleh sumber daya minyak.
Timbul dewasa ini pembangkit daya jenis lain seperti pembangkit tenaga air, surya, dan
nuklir.
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Hal penting lain yang perlu dalam inspeksi pembangkit daya adalah aspek
ekonomis, dan sistem informasi manajemen untuk memecahkan masalah koordinasi,
pengawasan, dan inspeksi. Sehingga dengan kelangkaan Sumber daya Manusia
terampil maka dirasakan perlu adanya sistem yang dapat menyelesaikan solusi inspeksi
secara profesional sebagai layaknya solusi yang diberikan oleh tim pakar dibidang
inspeksi pembangkit daya.

Hal lain yang perlu dikembangkan dalam desain dari inspeksi pembangkit daya
adalah jaminan mutu yang mengacu pada faktor faktor mutu yang saat ini bisa
dikaitkan dengan ISO 9000, sehingga aktivitas inspeksi merupakan dasar bagi standar
operasi. Filosofi untuk melakukan inspeksi agar selalu mendapatkan produk daya yang
tepat sesuai kapasitas standar, serta inspeksi menjamin produk tetap benar. Prinsipnya
adalah mencegah bukan hanya sekedar mendeteksi kelemahan yang ada. Dengan
demikian diperlukan kelompok fasilitas yang menangani perawatan peralatan dan
pengetesan melalui sistem manajemen inspeksi mutu.
Dalam Total quality Management keterlibatan seluruh departemen tidak hanya
terhadap proses inspeksi tetapi juga pendukung operasional total seperti tertuang dalam
ISO.

Saran yang perlu dalam desain inspeksi agar memperoleh tujuan mutu produk
daya pembangkit yang baik adalah membuat program berupa modul-modul komputer.
Atau sistem kbmputer, dimana keterlibatan komputer dalam inspeksi akan meliputi
aktivitas sebagai berikut ini;

1. Pesanan/permintaan bahan bakar, pelumas,dll.
2. Pencatatan produksi tiap pembangkit yang ada secara terpisah.
3. Penilaian input-output terhadap masing masing pembangkit. '
4. Titik pengawasan dan hasilnya.
5. Dokumentasi status dan skedul pengawasan perawatan untuk rrtasing masing

komponen.
6. Hal lain yang berkaitan dengan pembukuan untuk budgeting, depresiasi, jam

kerja perawatan, masa idle, dll.

Pengembangan desain inspeksi pembangkit daya dapat diturunkan dari kegiatan
"inspeksi keharusan" dan inspeksi terhadap kegagalan operasi karena deviasi yang
terjadi saat itu. Sehingga pada dasarnya dalam melakukan desain suatu inspeksi
pembangkit daya perlu lebih memperhatikan keadaan lapangan dari masing-masing
pembangkit daya, dan semuanya dibakukan dalam suatu standar operasi yang sudah
melalui verifikasi.

Unsur standar yang perlu dimasukkan dalam merancang desain inspeksi adalah;
kebijakan dan sasaran, sistem, sumber daya, dan dokumentasi. Dengan sistem pakar
maka formulasi inspeksi akan dilakukan sebagai proses yang berurutan sebagai
formulasi sistem pakar pengambilan keputusan denah dibawah ini.
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Suatu sistem pakar akan didisain untuk mencari teknik inspeksi apa yang perlu
dilakukan untuk suatu kombinasi pengaturan dalam melakukan perawatan suatu sistem
pembangkit daya. Secara sederhana maka Knowledge base yang dibuat dapat disusun
seperti pada susunan berikut ini.

Langkah dasar dalam desain inspeksi pembangkit daya akan terdiri dari hal
berikut ini;

1. Memilih obyek dan operator.
2. Mendefinisikan alat ukur.
3. Membedakan desain metoda efisien alat ukur.
4. Menseleksi metoda inspeksi terbaik.

Sebagai desain awal dari suatu inspeksi dapat dikembangkan melalui Sistem
Pakar dibawah ini, denganVP-EXPERT.

Bentuk blok "ACTIONS"

RUNTIME;
ACTIONS

WOPEN 1, 2, 6, 10, 60, 7
MOUSEOFF
ACTIVE 1
DISPLAY "DESAIN INSPEKSI PEMBANGKIT DAYA"
DISPLAY " "
DISPLAY "Sistem pakar ini memberi arahan tentang perencanaan
inspeksi perawatan pembangkit daya sesuai tipe dan is
peralatannya.
Tekan sembarang key untuk konsultasi.~"

CLS
FIND Solution
WOPEN 2, 13, 13, 7, 48, 7
WOPEN 3, 14, 14, 5, 46, 7
ACTIVE 3
LOCATE 2, 2
DISPLAY "Perencanaan perawatan hendaknya melalui {#Solution}.
(tekan sembarang key untuk mengakhiri konsultasi.-".;

Bentuk "RULES"

RULE 1
IF Program = Pembangkit_daya OR Program = Distributor OR

Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Laporan_NDT
BECAUSE "Dengan NDT artinya memilih inspeksi yang aman, yang
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cocok untuk uji sambungan pipa,pompa dari kebocoran, dll.dilihat
peralatan masih belum cacat visual, dan terawat dengan seksama
pada daerah perlu di-uji dan hasil ujinya.

RULE 1A
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Distribusi OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Data_kapasitas_Visual
BECAUSE "Melalui uji radiographi solusi untuk keadaan sambungan
yang menyebabkan bocor, ini perlu untuk mengetahui fungsi
sambungan aman dari bocor, dimana didatangkan auditor spesialis,
dan uji fungsi dilakukan ." ;

RULE 2
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Transmisi OR
Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Eddy_current
BECAUSE "Keamanan operasi tetap terjamin selama inspeksi untuk
peralatan khusus, ini perlu diamati agar peralatan terpasang
dengan benar, dan faktor pengujian nampaknya perlu dikonsntrir
pada daerah sambungan pipa, dan bila perlu pengujian tidak
memerlukan uji fungsi. '* ;

RULE 2A
IF Program = Pembangkit_daya OR

Program = Distributor OR
Program = Kompartemen_lain AND
Penanggung_jawab = Inspektor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Laporan_NDT
BECAUSE "Keamanan operasi agar diutamakan untuk peralatan
khusus, ini perlu mengetahui umur pakai dan kapasitas perawatan
pelumasnya, dimana penanggung jawab perawatan agar disertakan,
dan jika perlu tanpa melakukan uji fungsi untuk tidak mengganggu
operasi." ;

RULE 3
IF Program_utama = Transmisi AND

Program_utama = Distributor AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Ultrasonic
BECAUSE "Memilih secara aman peralatan inspeksi untuk
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peralatan tertentu, ini perlu agar peralatan diuji fungsinya
dimana diperlukan, dan tidak mengganggu operasi komponen lain."

RULE 3A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Pembangkit_daya OR
Program = Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Laporan_X_ray
BECAUSE "memilih uji yang paling aman dan efektif untuk
peralatan yang dipantau kebocorannya, ini perlu agar peralatan
tidak bertambah parah, uji fungsi nampaknya perlu untuk
mengetahui agar peralatan bersih dari kebocoran atau
uji dilakukan selama beroperasi." ;

RULE 4
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Distributor OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = Rutin_Visual
BECAUSE "Memilih visual tes yang tepat agar tidak mengganggu
operasional, untuk peralatan khusus lainnya perlu diketahui akan
uji fungsi apa yang telah dilakukan di bagian dimana terjadi
deviasi." ;

RULE 4A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program = Pembangkit_daya OR
Program = Transmisi AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = rutin_X_Ray
BECAUSE "Inspeksi rutin adalah inspeksi yang dilakukan
berdasarkan kebutuhan dari perawatan reguler, untuk itu perlu
dipikirkan adanya uji fungsi yang mendukung kapasitas produksi
meliputi catu daya yang optimal saat itu." ;

RULE 5
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penangggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Informasi kerusakan
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BECAUSE "Informasi teknis diteliti agar memperoleh tindakan
represif yang benar dalam mengatasi penurunan kapasitas selama
itu sediakan inspeksi berdasar uji fungsi." ;

RULE 5A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = No

THEN
Solution = Informasi_lengkap
BECAUSE "Pelajari informasi lengkap dari seluruh deviasi agar
diperoleh keputusan inspeksi secara terperinci dan benar untuk
itu agar dilakukan uji fungsi secara terpisah dari
masing masing peralatan." ;

RULE 6
IF Program = Koinpartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program_utama <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Inspektor OR
Penanggung_jawab = Pemb_inspektor AND
Uji_fungsi - Yes

THEN
Solution = Kontrol_rutin
BECAUSE "Organisir inspeksi total dalam artian bahwa seluruh
peralatan dilakukan uji fungsi secara seksama, agar peralatan
mencapai format kapasitas yang bisa diketahui sebelumnya." ;

RULE 6A
IF Program = Kompartemen_lain AND

Program <> Pembangkit_daya AND
Program <> Distributor AND
Penanggung_jawab = Auditor AND
Uji_fungsi = Yes

THEN
Solution = NDT_total
BECAUSE "Uji NDT dipergunakan secara selektif terhadap seluruh
peralatan yang diperkirakan mengalami deviasi
melalui laporan dari hasil uji fungsi." ;

Bentuk "OTHER STATEMENTS"

ASK Program : " Tentukan daerah inspeksi yang diinginkan ?";

CHOICES Program : Pembangkit_daya, Distributor, Transmisi,
Kompartemen_lain;
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ASK Uji_fungsi : "Apakah dilakukan uji fungsi dari peralatan dan
sistemnya dalam sistem penuh?";

CHOICES Uji_fungsi : Yes, No;

PLURAL : Program, Penanggung_jawab;

ASK Penanggung_jawab : "Siapakah yang mengerjakan diperlukan dalam
perawatan saat ini ,pilih salah satunya?";
CHOICES Penanggung_jawab : Inspektor, Pemb_inspektor, Auditor;

HASrL VALIDASI

Bentuk dasar dari Sistem pakar di atas secara mudah dapat dikembangkan
menjadi lebih terperinci mengingat keterbatasan dalam makalah ini. Dari bentuk awal
tersebut hanyalah dapat digambarkan suatu langkah dasar awal yang sangat sederhana.

KESIMPULAN

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem pakar
sebenarnya sangatlah memungkinkan untuk menjadi dasar desain inspeksi perawatan
Pembangkit daya, terutama untuk inspeksi pembangkit tenaga nuklir, dimana sangat
komplek.

Makalah mengundang pendapat agar dapat dikembangkan menjadi lebih komplek
sesuai dengan tuntutan inspeksi perawatan pembangkit daya.
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