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BAB I.  

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 Listrik dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang sudah 

menjadi kebutuhan pokok. Dalam kehidupan sehari-hari listrik mempunyai 

peranan yang sangat penting, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat 

pedesaan. Listrik dalam kehidupan rumah tangga disatu sisi memiliki banyak 

manfaat tetapi disisi lain memiliki resiko besar yang dapat membahayakan bagi 

pemakainya apabila salah dalam penanganan instalasi dan penggunaannya. 

Instalasi listrik rumah tinggal dipasang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Pemasangan instalasi listrik di Indonesia diatur sesuai Persyaratan Umum 

Instalasi Listrik (PUIL 2000) yang merupakan revisi PUIL 1987 dan peraturan 

lainnya yang mendukung. Pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut 

dilakukan oleh PT.PLN (Persero) sebagai pemberi ijin dan pengontrol 

pemasangan instalasi listrik rumah tinggal. 

 Salah satu cara untuk mewujudkan rumah yang aman yaitu dengan 

memastikan kelistrikan terpasang berjalan dengan baik. Pemasangan kelistrikan 

yang buruk dapat memicu korsleting yang membahayakan seluruh penghuni 

rumah. Namun, berbicara soal instalasi listrik, ada satu hal lagi yang bisa 

dipertimbangkan yakni memasang kabel grounding. Adanya persyaratan umum 

insatalasi listrik (PUIL 2000), diharapkan dapat mendukung terciptanya mutu 

pemasangan instalasi yang baik. Batasan nilai tahanan pentanahan rumah tinggal 

yang diperbolehkan maksimal 5 Ohm untuk instalasi listrik rumah tinggal dan 2 

Ohm untuk instalasi petir. Bila tahanan terukur masih tinggi, maka pamjang 

batang pentanahan harus ditanam lebih dalam lagi sesuai pada PUIL 2000 yang 

dijelaskan pula, jika daerah yang mempunyai jenis tanah yang nilai tahanannya 

tinggi, tahanan pentanahannya boleh mencapai maksimal 10 Ohm.Nilai suatu 
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tahanan pentanahan yang berbeda-beda pada setiap system pentanahan rumah 

tinggal dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu : 

1. Bentuk elektroda. 

2. Jenis bahan dan ukuran elektroda. 

3. Jumlah/konfigurasi elektroda. 

4. Kedalaman pemancangan/penanaman di dalam tanah. 

5. Jenis tanah. 

6. Moisture tanah. 

7. Kandungan mineral tanah. 

8. Suhu tanah. 

Nilai tahananan pentanahan 5 Ohm yang umumnya dipakai tersebut 

berada pada kondisi tanah normal. Tanah normal merupakan kondisi tanah 

yang sebagian besar berupa tanah lanau (butiran tanah < 0.2mm) bercampur 

sedikit tanah liat (butiran tanah < 0,06mm) atau sedikit pasir (butiran pasir < 

2mm) dengan sifat fisik sebagai berikut (SPLN 102, 1993 : pasal 2): 

1. Berat/isi : 1,4 – 1,7 ton/m3 

2. Kadar air : 20 - 30% terhadap volume pori tanah 

3. Pori tanah : 15 - 20 % terhadap volume total 

4. pH : 6 – 82.  

 

1.2 Tujuan Sistem Grounding Listrik 

 Sistem grounding listrik atau pentanahan adalah sistem hubungan 

penghantar yang menghubungkan sistem, badan peralatan dan instalasi dengan 

bumi/tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik, dan 

mengamankan komponen-komponen peralatan listrik atau sistem instalasi dari 

bahaya tegangan/arus abnormal. Oleh karena itu, sistem grounding listrik atau 

pentanahan menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik. Grounding listrik 

atau pentanahan tidak terbatas pada sistem tenaga saja, namun mencakup juga 

sistem peralatan elektronik, seperti telekomunikasi, komputer, kontrol di mana 
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diterapkan komunikasi data secara intensif dan sangat peka terhadap interferensi 

gelombang elektromagnet dari luar.  

 Oleh karena itu, secara umum, tujuan system sistem grounding listrik 

atau pentanahan adalah (Prih Sumardjati, 2008 : 159): 

1. Menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik baik dalam keadaan 

normal atau tidak dari tegangan sentuh dan tegangan langkah. 

2. Menjamin kerja peralatan listrik/elektronik. 

3. Mencegah kerusakan peralatan listrik/elektronik. 

4. Menyalurkan energi serangan petir ke tanah. 

5. Menstabilkan tegangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya 

flashover ketika terjadi transient. 

6. Mengalihkan energi RF liar dari peralatan-peralatan seperti: audio, video, 

kontrol, dan komputer.  

 

 Grounding listrik atau pentanahan adalah sistem proteksi peralatan yang 

mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir. 

Pentanahan (grounding) rumah tinggal adalah salah satu sistem proteksi, 

yaitu berupa alat pengaman listrik yang berfungsi untuk menjaga keselamatan 

jiwa manusia terhadap bahaya tegangan sentuh. Tegangan sentuh adalah tegangan 

yang timbul selama gangguan isoalasi antara dua bagian yang dapat terjangkau 

secara serempak (PUIL, 2000 : 18). Jika terjadi kerusakan isolasi pada suatu 

instalasi yang bertegangan, maka bahaya tegangan sentuh dapat dihindari, karena 

arus terus mengalir menuju tanah melalui sistem pentanahan (pentanahan). 

Tujuan sistem pentanahan adalah untuk membatasi tegangan pada bagian- 

bagian peralatan yang tidak dialiri arus dan antara bagian-bagian tersebut dengan 

tanah, hingga tercapai suatu nilai yang aman untuk semua kondisi operasi, baik 

kondisi normal maupun saat terjadi gangguan 
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1.3 Cara Pasang Grounding listrik atau Pentanahan.  

 Ukuran kabel listrik dan kekuatannya memang memiliki spesifikasi yang 

berbeda-beda. Semakin besar diameter yang digunakan untuk grounding, maka 

semakin baik juga aliran arus listrik dalam rangkaian tersebut. 

 
Gambar 1.1 Cara pasang arde yang benar 

 Dengan aliran arus listrik yang baik, maka tidak akan menimbulkan 

beban yang semakin besar. Selain itu, pemborosan listrik juga dapat dihindarkan. 

Jadi, jika ada yang bertanya apakah arde bisa me nghemat listrik?. Maka 

jawabannya adalah bisa saja. Logikanya, Arde atau Grounding ini akan membuat 

aliran listrik pada setiap rangkaian menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Bagaimana, tentu menarik jika Anda bisa menghemat listrik, bukan? Selain itu, 

keamanan instalasi juga lebih terjamin dengan adanya Arde atau Grounding ini. 

 

1.4  Melakukan Pemasangan Rod Grounding 

 Melakukan pemasangan rod grounding atau arde merupakan langkah 

penting yang tidak boleh dilewatkan. Semakin banyak ground rod yang dipasang, 

maka semakin baik juga bagi instalasi tersebut. 

Bagaimana syarat-syarat pemasangan rod grounding? Berikut ini tahapan yang 

perlu dilakukan. 

a) Ground rod sebaiknya ditanam dengan jumlah lebih dari satu. Selain itu, 

pastikan juga untuk diberi jarak setidaknya 5 meter antara satu dengan 

yang lainnya. 

b) Ground rod sebaiknya dipasang lebih dari satu dan di susun secara paralel. 
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c) Ground rod sebaiknya dihindarkan dari jenis-jenis tanah yang berpasir atau 

berbatu karena merupakan media yang kurang baik. 

d) Untuk memaksimalkan sistem pembumian, sebaiknya stik rod ditanam 

dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah. 

 

1.5  Pemilihan Material Untuk Arde 

 Untuk memasang grounding yang baik, material yang digunakan juga 

sangat penting untuk diperhatikan. 

Apa saja poin yang perlu dipertimbangkan pada saat memilih material untuk arde? 

a) Memilih kabel yang sesuai dengan standar sangat penting untuk dilakukan. 

Baik dari segi ukuran, warna, maupun jenis dan bahannya. 

b) Untuk stick rod, pilihlah yang terbuat dari bahan tembaga padat. 

c) Karena besi merupakan bahan yang mudah berkarat dan tidak tahan lama. 

Sebaiknya penggunaan material besi untuk arde dapat dihindarkan. 

 

1.6  Penanaman Grounding Rod 

 Cara pemasangan kabel arde tahap selanjutnya yakni proses penanaman 

grounding rod. Anda tentu saja perlu melakukan penggalian di lokasi yang akan 

dipasangi Arde atau Grounding. Kedalaman grounding listrik sebaiknya tidak 

kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Lebih lengkapnya, berikut ini beberapa 

tahapan yang perlu Anda lakukan. 

a) Pertama-tama, gali lubang dengan posisi vertikal dan dengan kedalaman 

kurang lebih 50 cm. 

b) Setelah itu, tancapkan batang stik rod pada lubang dengan kuat. 

c) Tuangkan air secukupnya pada lubang galian. Bisa juga dengan mengisi 

air hingga lubang tersebut penuh. 

d) Tekan stik rod ke bawah, kemudian angkat beberapa saat agar air dapat 

masuk dan meresap ke dalam tanah. 

e) Selanjutnya, tancapkan kembali stik rod sesuai kedalaman yang 

diinginkan. 
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1.7 Menyambung Arde Pada Kabel 

 Setelah pemasangan rod grounding, langkah selanjutnya adalah 

menyambungkan arde pada kabel. Untuk proses penyambungan arde ke kabel, 

akan lebih mudah jika Anda menggunakan metode pengelasan exothermic. 

Metode exothermic ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan tembaga 

yang sebelumnya telah dicairkan dengan suhu tinggi. Kemudian cairan tembaga 

tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan antar konduktor secara 

permanen. 

Setelah pengelasan selesai dilakukan, Anda dapat membersihkan permukaan yang 

akan disambung dari kotoran. Tujuannya adalah agar sambungan menjadi lebih 

kuat dan tidak mudah terlepas. 

 

1.8  Menanam Kabel Arde 

 Langkah-langkah untuk memasang arde yang terakhir yaitu dengan 

melakukan penanaman kabel arde. Untuk metode yang satu ini, Anda dapat 

menerapkan beberapa cara berikut: 

a) Sebelum menanamkan kabel arde, Anda dapat mengukur tahanan 

grounding terlebih dahulu. Untuk tujuan ini, Anda dapat memanfaatkan 

alat khusus seperti ohm meter atau tester grounding. 

b) Setelah itu, gali tanah menuju titik-titik grounding yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

c) Lakukan penggalian pada jalur lintasan ke terminal grounding dengan 

kedalaman 40 cm sampai dengan 50 cm. 

d) Selanjutnya, tarik kabel melalui jalur tersebut. Pastikan ukuran kabel 

listrik yang digunakan memiliki panjang yang cukup. 

e) Setelah seluruh sambungan terkoneksi, letakan pipa marking pada tempat 

tersebut sebagai penanda. 

f) Selanjutnya, lakukan penimbunan tanah dengan tinggi minimal 20 cm. 
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g) Beri tanda pada bekas galian sebagai penanda bahwa ditempat tersebut 

telah dipasangi arde. 

 

1.9 Syarat- syaarat Pemasangan Arde yang Paling Benar 

 
Gambar 1.2 Cara pasang grounding yang benar 

 Agar pemasangan arde dapat difungsikan dengan optimal, tentunya Anda 

harus mengikuti standar pemasangan yang baik dan benar. 

Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemasangan arde? Berikut 

ini ulasan lengkapnya. 

a) Sediakan pipa dengan ukuran minimal 75 cm 

b) Penanaman pipa untuk arde sebaiknya dihindarkan dari tempat-tempat 

yang memungkinkan timbulnya genangan air ketika hujan. 

c) Jarak untuk pipa arde dan juga box kWh meter harusnya tidak terlalu 

dekat. Misalnya, di sekati dengan jarak minimal 180 cm untuk 

menghindari kWh meter terkena sambaran petir ketika terjadi cuaca buruk. 

d) Luas penampang pada grounding sebaiknya diperluas dan kedalaman 

penghantarnya di perdalam. 

e) Sistem untuk grounding baru sebaiknya dibuat dengan sistem paralel. 
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 BAB II. 

TUJUAN MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN PENGABDIAN 

 
2.1. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Pengabdian kepada masyarakat ini bermaksud memberikan sosialisasi dan 

informasi serta memmberikan penyuluhan tentang "Cara Pemasangan 

Grounding di Rumah  Tinggal Sesuai Dengan PUIL” pada Warga masyarakat 

RT.02 Dusun Pandes 1 Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut tujuan pembelajaran kearifan 

lokal kepada generasi dapat berkelanjutan terutama pada masyarakat yang 

berkeinginan untuk memperbaiki grounding atau arde yang belum sesuai dengan 

persyaratan dari PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) dan juga warga yang 

berkeinginan pemasangan baru yang belum terpasang kawat grounding atau arden 

di rumah tinggal demi keselamatan dalam pemakaian energy listrik. 

 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Terdapat beberapa manfaat yang sangat riil dilaksanakannya pengabdian 

kepada masyarakat berupa: 

1) Nalar yang terbangun pada diri warga untuk menerapkan ilmu kearifan 

lokal untuk mengenali pentingnya kawat grounding atau arde di rumah 

tinggal demi keselamatan dalam pemakaian energy listrik. 

2) Solusi permasalahan kondisi masyarakat yang masih awam dan belum 

mehamami tentang pentingnya pemasangan kawat grounding atau arde  

serta dapat menggunakan budaya tutur sebagai media komunikasi 

pengetahuan antar generasi di masyarakat daerah pengabdian. 

3) Warga dapat memahami betapa pentingnya untuk pemasangan kawat 

grounding atau arde pada rumah tinggal hal ini demi keamanan dan 

keselamatan dalam pemakaian energy listrik di rumah tinggal. 
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2.3. Sasaran Kegiatan 

Yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu para 

warga masyarakat Pedesaan khususnya di RT.02 Dusun Pandes 1 Kelurahan 

Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta., maka dengan adanya pengabdian masyarakat tentang cara 

pemasangan grounding di rumah tinggal sesuai dengan PUIL (Peraturan Umum 

Instalasi Listrik). Warga sangat antusias dan tertarik serta ada minat untuk 

berkeinginan memperbaiki grounding atau arde yang belum sesuai dengan 

persyaratan dari PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) dan juga ada warga 

yang berkeinginan pemasangan baru yang belum terpasang kawat grounding 

atau arde di rumah tinggal demi keselamatan jiwa dan terhindar dari sengatan 

listrik serta bahaya kebakaran akibat korsleting listrik (hubungan pendek arus 

listrik) dan merasa aman dalam pemakaian energy listrik. 
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BAB III.  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

  
Pengabdian masyarakat yang bersifat penyuluhan disampaikan kepada 

masyarakat di rumah warga dusun melalui forum komunikasi sebagai wadah 

pertemuan swadaya yang guyup di luar pertemuan rutin warga kampung lingkup 

wilayah Pedesaan khususnya di RT.02 Dusun Pandes 1 Kelurahan Wonokromo, 

Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggapan 

atas materi yang telah disampaikan, warga sangat antusias dimulai dengan 

tanggapan dari para sesepuh warga dalam bentuk diskusi.  

 

3.1 Materi dan Metode 

3.1 Materi  

Slide 1 

PENGABDIAN MASYARAKAT

CARA PEMASANGAN GROUNDING DI RUMAH  TINGGAL SESUAI 
DENGAN PUIL

Oleh:
Slamet Hani, S.T.,M.T.
NIK     : 96.1260.522 E
NIDN  : 0530126002 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND

YOGYAKARTA
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Slide 2 

PENDAHULUAN

Grounding atau pertanahan atau yang
sering disebut dengan Arde adalah suatu
jalur kabel tersendiri yang dipasang pada
instalasi listrik rumah menuju titik
pertanahan (bumi) dan tidak menyambung
secara langsung dengan kabel-kabel
lainnya pada instalasi listrik tersebut.

01

Grounding listrik juga bisa diartikan sebagai
sistem pertanahan pada suatu instalasi
listrik yang mampu meniadakan beda
potensial dengan cara mengalirkan arusnya
ke tanah atau bumi. Yang dimaksud beda
potensial yaitu berupa kebocoran arus listrik
atau sambaran petir

02

1  
 
 
Slide 3 

Manfaat Grounding Listrik di Rumah Tinggal

Dalam sebuah instalasi listrik rumah,
grounding listrik wajib dipasang untuk
keselamatan bagi penghuni rumah. Namun,
masih banyak yang kurang memahami
akan pentingnya pemasangan grounding
atau arde ini, sehingga mereka tidak
merasa keberatan jika instalasi listrik di
rumah tidak perlu di pasang kabel arde.
Untuk itu sepenting apakah kabel arde ini ?
apa saja fungsi dan cara pemasangan
grounding listrik yang baik?

2  
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Slide 4 
 

Fungsi Grounding Listrik
1. Untuk Keselamatan, yaitu sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau

tanah saat terjadi kebocoran listrik sehingga tidak sampai menimbulkan
bahaya (kesetrum, korsleting bahkan kebakaran). Misalnya adalah saat
penggunaan setrika listrik, dimana jika terjadi tegangan yang bocor atau
hubungan singkat, maka tegangan tersebut akan di alirkan ke tanah melalui
kabel arde, dan tidak akan mengalir ke badan pengguna.

2. Sebagai Penangkal Petir, fungsi grounding kedua yakni mampu
menghantarkan arus listrik yang berkapasitas besar langsung ke tanah atau
bumi. Pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding
untuk penangkal petir, pemasangannya harus terpisah lokasinya satu sama
lain.

3. Pengaman peralatan listrik, disini grounding mampu mencegah terjadinya
kerusakan yang diakibatkan adanya bocor tegangan.

3  
 

 

Slide 5 

Pemilihan Material Untuk Arde

Untuk memasang grounding yang baik, material yang
digunakan juga sangat penting untuk diperhatikan.
Apa saja poin yang perlu dipertimbangkan pada saat
memilih material untuk arde?
1. Memilih kabel yang sesuai dengan standar sangat

penting untuk dilakukan. Baik dari segi ukuran,
warna, maupun jenis dan bahannya.

2. Untuk stick rod, pilihlah yang terbuat dari bahan
tembaga padat.

3. Karena besi merupakan bahan yang mudah berkarat
dan tidak tahan lama. Sebaiknya penggunaan
material besi untuk arde dapat dihindarkan.

4  
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Slide 6 
 

Cara Pemasangan dan Penanaman Grounding

Kedalaman grounding listrik sebaiknya tidak kurang dari 50 cm dari 
permukaan tanah. Lebih lengkapnya, berikut ini beberapa tahapan 
yang perlu di lakukan.
1. Pertama-tama, gali lubang dengan posisi vertikal dan dengan 

kedalaman kurang lebih 50 cm.
2. Setelah itu, tancapkan batang stik rod pada lubang dengan kuat.
3. Tuangkan air secukupnya pada lubang galian. Bisa juga dengan 

mengisi air hingga lubang tersebut penuh.
4. Tekan stik rod ke bawah, kemudian angkat beberapa saat agar air 

dapat masuk dan meresap ke dalam tanah.
5. Selanjutnya, tancapkan kembali stik rod sesuai kedalaman yang 

diinginkan.
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Grounding atau arde pada
instalasi listrik berguna
sebagai pencegah terjadinya
kontak antara makhluk hidup
dengan tegangan listrik yang
terekspos akibat terjadi
kegagalan isolasi.

Melihat dari fungsinya, tentu saja Arde atau Grounding ini 
perlu dipasang pada setiap instalasi listrik, ya? Baik untuk 
kebutuan pribadi seperti area rumah ataupun area industri 
seperti pabrik tentu membutuhkan adanya Arde sebagai 
keamanannya.
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Slide 8 
Agar pemasangan arde dapat difungsikan
dengan optimal, tentunya Anda harus mengikuti
standar pemasangan yang baik dan benar.
Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat
melakukan pemasangan arde? Berikut ini ulasan
lengkapnya.

1. Sediakan pipa dengan ukuran minimal 75 cm
2. Penanaman pipa untuk arde sebaiknya

dihindarkan dari tempat-tempat yang
memungkinkan timbulnya genangan air
ketika hujan.

3. Jarak untuk pipa arde dan juga box kWh meter harusnya tidak terlalu dekat. 
Misalnya, di sekati dengan jarak minimal 180 cm untuk menghindari kWh meter 
terkena sambaran petir ketika terjadi cuaca buruk.

4. Luas penampang pada grounding sebaiknya diperluas dan kedalaman penghantarnya 
di perdalam.
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Skema pemasangan grounding atau Arde
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Slide 10 

Kesimpulan
1. Arde atau grounding merupakan sistem pentanahan yang sering dipasang pada

berbagai instalasi listrik. Pemasangan arde ini tujuan utamanya yakni sebagai

sarana melindungi instalasi listrik dari berbagai masalah dan gangguan. Salah

satunya dari adanya korsleting listrik, sambaran petir saat hujan dan resiko lainnya.

2. Pemasangan arde disinyalir juga dapat menghemat pemakaian listrik. Dengan

adanya sistem grounding, maka tegangan listrik dapat dinetralisir sehingga beban

pun menjadi tidak terlalu banyak.

3. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap hambatan yang timbul menjadi berkurang.

Sehingga secara otomatis pemakaian daya listrik pun menjadi berkurang. Nah,

apakah Anda sudah paham fungsi dari pemasangan arde pada instalasi listrik?

9  
 

 

Slide 11 

TERIMA KASIH
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3.2 Metode  

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode penyadaran dan 

peningkatan pemahaman terhadap masalah pelaksanaan juga di lakukan konsultasi 

dari warga setempat tentang masalah grounding atau arde yang terpasang di 

rumah warga, bahan untuk presentasi dikemas berupa power point yang didukung 

oleh foto dan pemutaran video yang dipersiapkan untuk menjelaskan bagaimana 

bila terjadi tegangan sentuh jika instalasi listrik di rumah tidak terepasang 

grounding atau arde, maka untuk mengatasi hal itu dengan memasangkan 

grounding atau arde pada instalasi rumah yang belum terpasang dan memperbaiki 

yang sudah terpasang tetapi belum memenuhi persayartan dari PUIL. 

 Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini warga masyarakat 

penduduk desa sekitar wilayah Pedesaan khususnya di RT.02 Dusun Pandes 1 

Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta sangat antusias untuk pemasangan baru yang belum terpasang kawat 

grounding atau arde di rumah tinggal demi keselamatan jiwa dan terhindar dari 

sengatan listrik serta bahaya kebakaran akibat korsleting listrik (hubungan pendek 

arus listrik) dan merasa aman dalam pemakaian energy listrik. 
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BAB IV. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

4.1 Kesimpulan 

Dari pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di RT.02 Dusun 

Pandes 1 Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Arde atau grounding merupakan sistem pentanahan yang sering dipasang 

pada berbagai instalasi listrik. Pemasangan arde ini tujuan utamanya yakni 

sebagai sarana melindungi instalasi listrik dari berbagai masalah dan 

gangguan. Salah satunya dari adanya korsleting listrik, sambaran petir saat 

hujan dan resiko lainnya. 

2. Pemasangan arde disinyalir juga dapat menghemat pemakaian listrik. Dengan 

adanya sistem grounding, maka tegangan listrik dapat dinetralisir sehingga 

beban pun menjadi tidak terlalu banyak. 

3. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap hambatan yang timbul menjadi 

berkurang. Sehingga secara otomatis pemakaian daya listrik pun menjadi 

berkurang. 

4.2 Saran  

Masih perlu adanya kontinuitas pelatihan dan pendampingan khususnya 

dalam pemasangan grounding atau arde pada instalasi listrik yang terpasang di 

rurmah, karena ini perlu tenaga yang mengerti teknik kelistrikan agar nanti dalam 

pemasangannya benar dan memenuhi persyaratan dari PUIL. 
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PENDAHULUAN

Grounding atau pertanahan atau yang
sering disebut dengan Arde adalah suatu
jalur kabel tersendiri yang dipasang pada
instalasi listrik rumah menuju titik
pertanahan (bumi) dan tidak menyambung
secara langsung dengan kabel-kabel
lainnya pada instalasi listrik tersebut.

01

Grounding listrik juga bisa diartikan sebagai
sistem pertanahan pada suatu instalasi
listrik yang mampu meniadakan beda
potensial dengan cara mengalirkan arusnya
ke tanah atau bumi. Yang dimaksud beda
potensial yaitu berupa kebocoran arus listrik
atau sambaran petir

02
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Manfaat Grounding Listrik di Rumah Tinggal

Dalam sebuah instalasi listrik rumah,
grounding listrik wajib dipasang untuk
keselamatan bagi penghuni rumah. Namun,
masih banyak yang kurang memahami
akan pentingnya pemasangan grounding
atau arde ini, sehingga mereka tidak
merasa keberatan jika instalasi listrik di
rumah tidak perlu di pasang kabel arde.
Untuk itu sepenting apakah kabel arde ini ?
apa saja fungsi dan cara pemasangan
grounding listrik yang baik?

2  
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Fungsi Grounding Listrik
1. Untuk Keselamatan, yaitu sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau

tanah saat terjadi kebocoran listrik sehingga tidak sampai menimbulkan
bahaya (kesetrum, korsleting bahkan kebakaran). Misalnya adalah saat
penggunaan setrika listrik, dimana jika terjadi tegangan yang bocor atau
hubungan singkat, maka tegangan tersebut akan di alirkan ke tanah melalui
kabel arde, dan tidak akan mengalir ke badan pengguna.

2. Sebagai Penangkal Petir, fungsi grounding kedua yakni mampu
menghantarkan arus listrik yang berkapasitas besar langsung ke tanah atau
bumi. Pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding
untuk penangkal petir, pemasangannya harus terpisah lokasinya satu sama
lain.

3. Pengaman peralatan listrik, disini grounding mampu mencegah terjadinya
kerusakan yang diakibatkan adanya bocor tegangan.
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Pemilihan Material Untuk Arde

Untuk memasang grounding yang baik, material yang
digunakan juga sangat penting untuk diperhatikan.
Apa saja poin yang perlu dipertimbangkan pada saat
memilih material untuk arde?
1. Memilih kabel yang sesuai dengan standar sangat

penting untuk dilakukan. Baik dari segi ukuran,
warna, maupun jenis dan bahannya.

2. Untuk stick rod, pilihlah yang terbuat dari bahan
tembaga padat.

3. Karena besi merupakan bahan yang mudah berkarat
dan tidak tahan lama. Sebaiknya penggunaan
material besi untuk arde dapat dihindarkan.
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Cara Pemasangan dan Penanaman Grounding

Kedalaman grounding listrik sebaiknya tidak kurang dari 50 cm dari 
permukaan tanah. Lebih lengkapnya, berikut ini beberapa tahapan 
yang perlu di lakukan.
1. Pertama-tama, gali lubang dengan posisi vertikal dan dengan 

kedalaman kurang lebih 50 cm.
2. Setelah itu, tancapkan batang stik rod pada lubang dengan kuat.
3. Tuangkan air secukupnya pada lubang galian. Bisa juga dengan 

mengisi air hingga lubang tersebut penuh.
4. Tekan stik rod ke bawah, kemudian angkat beberapa saat agar air 

dapat masuk dan meresap ke dalam tanah.
5. Selanjutnya, tancapkan kembali stik rod sesuai kedalaman yang 

diinginkan.
5
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Grounding atau arde pada
instalasi listrik berguna
sebagai pencegah terjadinya
kontak antara makhluk hidup
dengan tegangan listrik yang
terekspos akibat terjadi
kegagalan isolasi.

Melihat dari fungsinya, tentu saja Arde atau Grounding ini 
perlu dipasang pada setiap instalasi listrik, ya? Baik untuk 
kebutuan pribadi seperti area rumah ataupun area industri 
seperti pabrik tentu membutuhkan adanya Arde sebagai 
keamanannya.
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Agar pemasangan arde dapat difungsikan
dengan optimal, tentunya Anda harus mengikuti
standar pemasangan yang baik dan benar.
Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat
melakukan pemasangan arde? Berikut ini ulasan
lengkapnya.

1. Sediakan pipa dengan ukuran minimal 75 cm
2. Penanaman pipa untuk arde sebaiknya

dihindarkan dari tempat-tempat yang
memungkinkan timbulnya genangan air
ketika hujan.

3. Jarak untuk pipa arde dan juga box kWh meter harusnya tidak terlalu dekat. 
Misalnya, di sekati dengan jarak minimal 180 cm untuk menghindari kWh meter 
terkena sambaran petir ketika terjadi cuaca buruk.

4. Luas penampang pada grounding sebaiknya diperluas dan kedalaman penghantarnya 
di perdalam.
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Skema pemasangan grounding atau Arde
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Kesimpulan
1. Arde atau grounding merupakan sistem pentanahan yang sering dipasang pada

berbagai instalasi listrik. Pemasangan arde ini tujuan utamanya yakni sebagai

sarana melindungi instalasi listrik dari berbagai masalah dan gangguan. Salah

satunya dari adanya korsleting listrik, sambaran petir saat hujan dan resiko lainnya.

2. Pemasangan arde disinyalir juga dapat menghemat pemakaian listrik. Dengan

adanya sistem grounding, maka tegangan listrik dapat dinetralisir sehingga beban

pun menjadi tidak terlalu banyak.

3. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap hambatan yang timbul menjadi berkurang.

Sehingga secara otomatis pemakaian daya listrik pun menjadi berkurang. Nah,

apakah Anda sudah paham fungsi dari pemasangan arde pada instalasi listrik?
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TERIMA KASIH
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Gambar 1. : Sambutan Ketua RT 02 Dusun Pandes 1 

 

 

Gambar 2. : Penyampaian Materi 

 

 

Gambar 3. : Paparan Materi 
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