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A. Topik : INSTALASI PENERANGAN

B. Kompetensi :

Setelah melakukan praktik, mahasiswa dapat menggambar benda secara piktorial,

simbol-simbol teknik elektro, instalasi penerangan dan tenaga, rangkaian kontrol, robotika

dengan menggunakan tangan (manual) maupun dengan menggunakan bantuan software

Autocad 2006 dan PCB Wizard.

C. Sub Kompetensi:

Setelah melakukan praktik, mahasiswa mampu:

1. Menggambar instalasi penerangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Membuat gambar situasi dengan benar.

3. Membuat gambar diagram garis tunggal dengan benar.

4. Membuat rekapitulasi daya dengan benar.

D. Dasar Teori

Selain menguasai peraturan, perencanaan dan memiliki pengetahuan tentang

peralatan instalasi, hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang ahli listrik adalah

kemampuan membaca gambar instalasi. Gambar instalasi memegang peranan yang sangat

vital dan menentukan dalam suatu perencanaan instalasi, karena hanya dengan bantuan

gambar, suatu proyek pemasangan instalasi dapat dilaksanakan.

Gambar teknik berfungsi sebagai bahasa tertulis dalam bentuk gambar antara

perencana dan pelaksana, sebagai konsekuensinya kedua pihak harus betul-betul

memahami dalam arti harus dapat membuat, membaca dan mengoreksi gambar. Gambar

teknik juga mengandung unsur seni, tetapi juga harus memperhatikan aturan-aturan

tertentu, seperti di Indonesia dalam dunia teknik listrik terdapat aturan Persyaratan Umum

Instalasi Listrik (PUIL).

Dalam suatu perencanaan, produk yang dihasilkan adalah gambar dan analisa.

Gambar adalah bahasa teknik yang diwujudkan dalam kesepakatan simbol. Gambar ini

dapat berupa gambar sket, gambar perspektif, gambar proyeksi, gambar denah serta

gambar situasi.
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Gambar denah ruangan atau bangunan rumah (gedung) yang akan dipasang

istalasi digambar dengan menggunakan lambang-lambang (simbol-simbol) yang berlaku

untuk instalasi listrik.

Jenis-jenis gambar yang harus dikerjakan dalam tahap perencanaan suatu proyek

pemasangan istalasi listrik penerangan dan tenaga yang baku menurut PUIL 2000 antara

lain:

1. Gambar situasi

Gambar situasi adalah gambar yang menunjukkan dengan jelas letak bangunan instalasi

tersebut akan dipasang dan rencana penyambungannya dengan jaringan listrik PLN

2. Gambar instalasi

Gambar instalasi meliput:

a. Rencana tata letak yang menunjukkan dengan jelas tata letak perlengkapan listrik

beserta sarana pelayanannya (kendalinya), seperti titik lampu, saklar, kontak-

kontak, motor listrik, panel hubung bagi dan lain-lain.

b. Rencana hubungan peralatan atau pesawat listrik dengan pengendalinya.

c. Gambar hubungan antara bagian-bagian dari rangkaian akhir, serta pemberian tanda

yang jelas mengenai setiap peralatan atau pesawat listrik.

3. Gambar diagram garis tunggal

Yang tercantum dalam diagram garis tunggal ini meliputi:

a. Diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran nominal

komponennya.

b. Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya.

c. Ukuran dan besar penghantar yang dipakai.

d. Sistem pembumiannya.

4. Gambar detail

Gambar detail meliputi:

a. Perkiraan ukuran fisik dari panel

b. Cara pemasangan alat listrik
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c. Cara pemasangan kabel

d. Cara kerja instalasi kontrolnya

Selain gambar-gambar di atas, dalam merencana atau menggambar instalasi listrik

penerangan dan tenaga, juga dilengkapi dengan analisa data dan perhitungan teknis

mengenai susut tegangan, beban terpasang dan kebutuhan beban maksimum, arus hubung

singkat dan daya hubung singkat.

Disamping itu masih juga dilengkapi dengan daftar kebutuhan bahan instalasi, dan

uraian teknis sebagai pelengkap yang meliputi penjelasan tentang cara pemasangan

peralatan/bahan, cara pengujian serta rencana waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya

dan lama waktu pengerjaan.

Instalasi Listrik Penerangan

Bangunan gedung baik untuk rumah tinggal, kantor, sekolahan yang dilengkapi

sarana pendukung listrik dalam membangun agar dapat berfungsi dan dihuni dengan baik,

nyaman serta memenuhi keselamatan memerlukan perencanaan gambar instalasi listrik

yang cermat dengan mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam dunia teknik

listrik.

Gambar instalasi listik memegang peranan yang sangat vital dan menentukan dalam

suatu perencanaan instalasi, karena hanya dengan bantuan gambar suatu pekerjaan

pemasangan instalasi dapat dilaksanakan.

1. Daya terpasang

Untuk instalasi penerangan yang kecil dengan nilai daya pasang 450 VA, disebut

instalasi listrik penerangan 1 phase, 1 grup dengan pengaman arus (MCB) 2

Ampere. Pelayanan tenaga listrik dari tiang jaringan listrik ke pemakai

(kWh+MCB) merupakan tugas dari PLN sedangkan dari panel bagi (kotak

sekering) sampai ke pemasangan titik nyala (lampu dan kotak kontak) dan satu unit

grounding (pentanahan) merupakan tugas Biro Teknik Listrik (BTL).

2. Penempatan saklar dan kontak-kontak
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Penempatan saklar dekat pintu dan mudah dicapai oleh tangan, arah tuas (kutub)

saklar harus sama baik saat di-ON-kan maupun saat di-OFF-kan, sedangkan

pemasangan dan penempatan kotak kontak disesuaikan dengan beban yang akan

disambing. Tinggi penempatan sakalar dan kotak kontak 150 cm di atas lantai.

3. Penempatan lampu penerangan

Di dalam menggambar instalasi listrik penerangan, lampu penerangan merupakan

bagian yang sangat penting, pemilihan lampu disesuaikan dengan penggunaan

ruang, perhitungan iluminasi yang teliti tidak terlalu diperlukan dalam penerangan

rumah (gedung), namun dengan bantuan tabel sangat membantu dalam menentukan

tata letak pemasangan lampu yang tidak menyilaukan.

E. Alat dan Bahan :
a. Penggaris : 1 buah

b. Sablon : 1 buah

c. Pensil : 1 buah

d. Penghapus : 1 buah

e. Kertas ukuran A3 : 1 buah

F. Keselamatan Kerja

1. Persiapkan semua peralatan dan bahan praktik.

2. Buatlah sket gambar pada kertas lain terlebih dahulu.

3. Rencanakan tata letak dari gambar yang akan dibuat.

G. Langkah Kerja

1. Persiapkan semua peralatan dan bahan praktik sebelum proses menggambar dimulai.

2. Rencanakan lay-out (tata letak) dari gambar yang akan dibuat.

3. Lakukan pekerjaan menggambar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
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H. TUGAS

Gambarkan denah rumah sederhana dengan instalasi penerangan 1 phase 2 kelompok.

Lengkapi dengan gambar situasi, diagram garis tunggal dan rekapitulasi daya yang

digunakan.

Ketentuan:

 Denah rumah dibuat sendiri

 Tugas digambar dalam satu kertas ukuran A3.

 Layout/tata letak gambar disesuaikan dengan ukuran kertas.

 Digambar dengan menggunakan pensil.

I. Evaluasi

Evaluasi gambar meliputi:

- Kebenaran gambar :   50 point

- Tata letak gambar :   20 point

- Kebersihan & kerapian gambar :   20 point

- Waktu yang dipergunakan :   10 point

100 point

J. Lampiran


