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RINGKASAN 

 

 
Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang tidak dapat dilepaskan dari 

keperluan hidup sehari-hari. Kekurangan energi listrik tersebut dapat dipastikan akan 
mengganggu dalam setiap aktivitas manusia. Kebutuhan akan tenaga listrik telah menjadi 
kebutuhan primer yang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan akan 
menyebabkan diproduksinya berbagai peralatan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Salah satu anggota dari tim pengabdian masyarakat ini didalam materinya 
menyatakan bahwa dalam penggunaan energi Listrik sangat memberikan  manfaat   yang 
besar bagi kehidupan manusia, namun demikian di lain pihak juga merupakan salah satu 
ancaman bagi kehidupan manusia apabila dalam penggunaannya tidak memenuhi dari 
standar yang telah ditetapkan oleh PLN. 

Sehingga dengan demikian diperlukan suatu perlindungan dalam sistem instalasi 
listrik demi keselamatan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan (electrical safety). 
Perlindungan yang dimaksudkan dalam sistem kelistrikan ini adalah dilengkapinya suatu 
sistem proteksi agar terwujud kondisi andal dan aman, baik bagi pekerja maupun masyarakat 
umum. 

Perencanaan sistem instalasi listrik dan sistem grounding pada suatu bangunan 

haruslah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PUIL 2011 dan 

Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002. Pada gedung bertingkat biasanya membutuhkan 

energi listrik yang cukup besar, oleh karena itu pendistribusian energi listriknya harus 

diperhitungkan sebaik mungkin agar energi listrik dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan pelatihan perencanaan dan desain instalasi listrik yang aman untuk 

bangunan dilaksanakan di Desa Barulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok 

Barat, sebagai salah satu desa yang mempunyai wilayah strategis, sebagai tempat wisata 

dengan banyak hotel, villa, restauran dan pusat belanja oleh-oleh untuk wisatawan. Pemilihan 

tempat pelatihan didasarkan pada orientasi lapangan yang sudah dilakukan dengan 

berkunjung ke Kantor Desa dan diterima langsung oleh Kepala Desa pada tahun 2017. Dari 

hasil observasi tersirat pelatihan tersebut dibutuhkan masyarakat Batulayar Barat karena 

masyarakat selama ini hanya tahu kalau lampu dan peralatan listrik sudah nyala berarti sudah 

aman dan benar pemasangan instalasi listriknya tanpa tahu instalasi yang terpasang sudah 

sesuai dengan standar atau tidak.  

Tahun 2017 pernah dilakukan pengenalan dan pelatihan instalasi listrik rumah tangga, 
yang diharapkan dapat membantu memberikan wawasan bagi warga desa Batulayar Barat 
yang sudah ikut pada program pelatihan PKM yang diadakan. Materi pelatihan belum 
mencakup pengetahuan yang berhubungan dengan sistem arde/pentanahan yang umumnya 
diabaikan dalam instalasi listrik. Pemasangan arde/pentanahan yang dipersyaratkan oleh SNI 
0225:2011 sangatlah penting. Pentanahan atau arde dapat memberikan perlindungan 
terhadap tegangan sentuh pada peralatan untuk menghindari sengatan listrik yang dapat 
mematikan. Persyaratan-persyaratan yang diwajibkan pada SNI pentanahan haruslah 
dilengkapi untuk setiap pemasangan instalasi listrik.  
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Tahun 2018 dilakukan tindak lanjut dengan pengetahuan tambahan untuk 
pemasangan instalasi pentanahan dan cara pengukuran dan perbaikan kualitas pentanahan. 
Rencana pelatihan mengalami perubahan, mengingat desa Batulayar Barat termasuk wilayah 
yang terdampak gempa Agustus 2018. Tim PKM berkoordinasi dengan kepala dusun 
Batulayar Utara pada 28 Agustus 2018 sambil meninjau kondisi instalasi listrik warga 
terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan berupa tenda dan lampu emergency 
kepada masyarakat. Peserta pelatihan sebanyak 18 remaja yang mewakili 6 RT yang ada di 
dusun Batulayar Utara desa Batulayar Barat. Pemilihan tempat pelatihan dan  peserta 
pelatihan dikoordinir langsung oleh Kepala Dusun bapak Sholihin. Halaman SDN 4 Batulayar 
Barat menjadi saksi tempat Pelatihan Sistem Grounding dan Instalasi Listrik yang dilakukan 
pada 7 Oktober 2018 oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro 
khususnya konsentrasi Sistem Tenaga Listrik. 
 Dalam pelatihan ini yang disampaikan kepada masyarakat antara lain: 
Pengenalan Jenis Kabel. 
Dalam pengenalan ini masyarakat diberikan contoh nyata dari berbagai jenis kabel, ukuran 
kabel,  kapasitas kabel dan peruntukan masing-masing tipe kabel yang digunakan dalam 
instalasi listrik.   
Teknik Penyambungan Kabel. 
Dalam teknik penyambungan masyarakat diberikan cara-cara menyambung kabel seperti 
sambungan dipilin, sambungan ekor babi dan hubungan dari saklar ke lampu.  
Teknik Pemasangan Grounding 
Untuk pemasangan grounding, masyarakat diperkenalkan komponen grounding dan 
fungsinya, serta cara menghubungkan split, penghantar/konduktor dan teknik menanam 
elektoda ke tanah. Pemasangan grounding alternatif bisa dilakukan dengan menggunakan 
konduktor yang ujungnya dilas pada pipa galvanis yang dipotong lancip untuk menghemat 
biaya. 
Pengukuran  

Masyarakat penting untuk mengetahui besarnya resistansi untuk grounding, untuk itu 
diperlukan sosialisasi cara mengukur resistansi tanah dengan alat earth tester. Praktek 
pengukuran grounding dilakukan di areal masjid dusun Batulayar Utara dengan menanam 
elektroda standar sedalam 1,5 m dan diperoleh besarnya resistansi tanah sebesar 86,1 ohm.  

Luaran dari program pelatihan perencanaan instalasi listrik dan Grounding sesuai SNI 

0225:2011 (PUIL 2011) untuk bangunan, bagi warga masyarakat desa batulayar barat, 

kecamatan batulayar, kabupaten lombok barat, adalah guna meningkatkan ketrampilan 

bidang instalasi listrik dan grounding, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan 

jumlah tenaga kerja dan terbentuknya sentra usaha mandiri (instalatir). 

 
 
 

 


