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A. Topik : INSTALASI TENAGA

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. Membuat gambar instalasi tenaga dengan benar.

2. Menjelaskan maksud dari gambar instalasi tenaga 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).
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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.

H. TUGAS

Gambarkan denah rumah sederhana dengan instalasi tenaga seperti yang ada pada

bagian lampiran

Ketentuan:

 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
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- Tata letak gambar :   20 point

- Kebersihan & kerapian gambar :   20 point

- Waktu yang dipergunakan :   10 point

100 point

J. Lampiran

Gambar Instalasi tenaga.


