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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya. Sehingga laporan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di 

Pemotongan Ayam Saudaraku Depok Sleman  Jogjakarta Pada Hari : Jum’at dan Sabtu  24 

- 25  S ep t e mb e r   2021, dapat diselesaikan. 

Laporan pengabdian masyarakat ini disusun dalam rangka melaksanakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi bagi setiap dosen di Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jogjakarta. Dalam pelaksanaannya, dilakukan 

kerjasama antara Pemotongan Ayam Saudaraku Depok Sleman  Jogjakarta berjalan dengan 

baik. 

 Target pengabdian pada masyarakat, agar supaya masyarakat di lingkungan kegiatan 

dapat memahami pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, selain itu juga masyarakat 

dapat mengetahui bagaimana cara merawat dan mengelola peralatam kelistrikan dengan benar, 

sehingga penggunaan energy listrik dapat efektif dan ekonomis. 

Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan atas bantuan dana dari Lembaga 

Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM ), IST AKPRIND Jogjakarta, dan masyarakat 

mandiri.  Oleh karena itu kami menyampaikan rasa hormat kepada Yth: 

1.  Rektor Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 
2.  Dekan  Fakultas  Teknologi  Industri,  Institut  Sains  &  Teknologi  AKPRIND 

Jogjakarta. 
3.  Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Institut Sains 

& Teknologi AKPRIND Jogjakarta.  
        4.  Pemotongan Ayam Saudaraku Depok Sleman  Jogjakarta  
        5.   Ketua  Jurusan  Teknik  Elektro , Institut  Sains & Teknologi AKPRIND Jogjakarta 

 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pengabdian masyarakat 

(ABDIMAS), masih banyak kekurangan. Oleh karena itu umpan balik, saran dan kritik yang 

bersifat membangun akan sangat membantu demi kesempurnaan pelaksanaan dan laporan 

pengabdian masyarakat lanjutan di waktu yang akan datang. 

Jogjakarta,  15 N o v e m b e r  2021 
 

Homat Kami 
 
 
 

Pelaksana 
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PELATIHAN SISTEM PENGAMAN PERALATAN LISTRIK PADA 

KOLAM IKAN DI PEMOTONGAN AYAM SAUDARAKU Di JL 

KALIURANG DEPOK SLEMAN JOGJAKARTA 

 

Muhammad Suyanto 
Jurusan Teknik Elektro, Fak. Teknologi Industri, Institut Sains & Teknologi 

AKPRIND Jogjakarta. ( myanto@akprind.ac.id ) 
 
 

INTISARI 

 
Lingkungan yang bersih merupakan impian semua masyarakat Jogjakarta. 

Kebersihan dan keindahan Kota merupakan salah satu Program Baru yang dicanagkan 
oleh Pemerintah Kota Jogjakarta, maka dalam  kesempatan ini kami dari Tim kegiatan 
Pengabdian Masyarakat Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jogjakarta, mencoba 
memberikan penyuluhan dalam hal penyaringan air limbah di pemotongan ayam 
“Saudaraku” dan Sistem pengaman peralatan  listrik untuk pemompaan air limbah 
menjadi air bersih yang keberadaannya di Jl. Kaliurang Km 7 Joho No. 36 Condong 
Catur Depok Sleman Jogjakarta. Untuk membantu Program Lingkungan yang bersih 
dan Kegiatan untuk membuat merancang system proteksi dalam penggunaan peralatan 
kelistrikan terutama dalam penggunaan pompa air limbah. Dan dapat meningkatkan 
tambahan penghasilan dari budi daya ikan air tawar dari pengolahan limbah bersih dari 
pemotongan ayam “Saudaraku”. Target pengabdian pada masyarakat ini adalah agar 
supaya masyarakat dapat memahami pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, 
selain itu juga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara merawat dan mengelola 
limbah cair menjadi air bersih untuk kolam ikan tawar dengan baik. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilaksanakan pada  
Tgl, 24 s/d 25 September 2021 lokasi di Rumah Pemotonga Ayam Saudaraku Jl. 

Kaliurang Joho Depok Jogjakarta, kerjasama dengan IST AKPRIND.  Kegiatan 
pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan sosial dengan memberikan 
pembekalan kepada masyarakat mengenai Sistem pengaman pengunaan peralatan  
listrik untuk pemompaan air limbah menjadi air bersih. 

Agar pengguna peralatan listrik terlindungi dari akibat tegangan kejut, maka 
pemasangan dan operasional peralatan yang dipasang di kolam ikan, harus memenuhi 
standar yang telah ditetapkan dalam PUIL 2000, sehingga peralatan maupun 
keselamatan manusia sebagai pengguna energi listrik terjaga. Dalam arti 
mendapoatkan rasa yang aman dari bahaya akibat kecelakaan listrik. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja 
Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat 
Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku 
sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 
Kata kunci:  Pengaman, limbah cair, energi listrik, peralatan listrik 

 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
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Di dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga akan mendapatkan 

resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum 

menyadari akan hal ini, termasuk di Indonesia. Baik di lingkungan kerja (perusahaan, 

pabrik, atau kantor), di jalan raya, tempat umum maupun di lingkungan rumah. Begitu 

juga dalam dunia yang modern ini, listrik merupakan kebutuhan yang pokok untuk 

kehidupan manusia, seperti: keperluan rumah tangga, rumah sakit, kantor, jalan, pabrik 

dan sebagainya. L,istrik dapat diubah menjadi segala bentuk energi, seperti: energi 

panas, energi cahaya, energi mekanik dan sebagainya. Dengan menggunakan peralatan 

listrik tertentu, listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Agar dalam 

penggunaan peralatan tersebut pemakai, peralatan maupun lingkungan yang cukup 

aman, maka keselamatan manusia terhadap pemakaian energy listrik dalam rumah 

tinggal, mendapoatkan rasa yang aman dan dari bahaya bahaya akibat kecelakaan 

listrik. 

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

dibuat peraturan-peraturan, 2actor/kode serta tanda lain sebagai petunjuk 

carapemasangan maupun penggunaan dari peralatan yang bersangkutan. Setiap hari 

jutaan orang baik pria maupun wanita menggunakan listrik, namun masih banyak yang 

belum memahami tentang keselamatan kerja listrik, Masih banyak pemakai listik yang 

masih belum memahami terhadap, keselamatan pemakaian listrik. Walaupun mereka 

dalam menggunakan peralatan listrik telah sesuai dengan petunjuk, namun masih 

banyak yang masih mengalami kecelakaan listrik. Kecelakaan tersebut diakibatkan 

oleh ketidaktahuan seseorang tentang keselamatan listrik. Oleh karena itu diperlukan 

perhatian pengetahuan tentang keselamatan dan bahaya kelistrikan. 

Masyarakat sering menyepelekan 2actor-faktor tertentu karena mereka belum 

mendapat kecelakaan itu sendiri. Sehingga diperlukan cara untuk mencegah agar tidak 

terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain pemberian peringatan diri dan 

pengertian kepada masyarakat. 

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis 

sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan 

kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya 

fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 
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Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 

2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat 

yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara 

yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia.  

Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan, maupun pada 

rumah tinggal di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 

2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, 

Filipina dan Thailand. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan 

perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 

2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup 

dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu 

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

  

BAB II. PENGAMAN KELISTRIKAN 

2.1 Penyebab Kecelakaan Listrik 

Orang yang terkena aliran listrik akibat kecelakaan listrik akan mengakibatkan 
lemas, pingsan, bahkan sampai terbakar atau meninggal. Hal yang demikian, orang 
tersebut mengalami kecelakaan listrik.  
 

2.2 Keselamatan Kerja Listrik 

Banyak hal bisa saja terjadi berkenaan dengan keselamatan kerja listrik di 

tempat kerja. Beberapa cukup serius efeknya, dan beberapa lagi berbentuk masalah 

umum. Potensi bahaya yang mungkin didapati yaitu : tersengat listrik (Electric shock), 

terserang percikan bunga api (Arc Flash) dan ledakan bunga api (Arc Blast), dan Api. 

Yang pertama yaitu masuk kelompok masalah umum, tetapi tiga yang paling akhir 

yaitu Arc Flash, adalah masalah beresiko serius. 

Kenapa? Arc Flash atau percikan bunga api pemicunya yaitu arus pendek listrik 

diatas 10. 000F (lebih panas dari permukaan matahari) yang bisa mengakibatkan luka 

bakar pada badan manusia. Sedang Arc Blast selain terjadi percikan bunga api yang 

dikarenakan oleh arus pendek sama juga dengan level Arc Flash (10. 000F) juga 

dibarengi level kebisingan meraih 1400db (decibel). Walau sebenarnya dengan 

kebisingan 140db saja manusia dapat tuli. Desakan yang terjadi pada ledakan itu 

meraih 2160psi dalam jarak ledakan hanya sekitar 60cm. Pikirkan apabila jaraknya 

kian lebih 60cm? 
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Baik Arc Flash ataupun Arc Blast telah pasti punya potensi menimbulkan api 

yang bisa jadi lawan Kamu apabila terlalu besar. Saat ini setelah Kamu mengerti 

potensi bahaya pada keselamatan kerja listrik, sekurang-kurangnya Kamu memiliki 

bekal untuk melakukan tindakan lebih siaga dan waspada. 

2.3 Keselamatan Kerja Listrik – Efek Sengatan Listrik pada Badan Manusia 

Manusia di ciptakan Tuhan dengan kekuatan sebagai penghantar listrik. 

Namun masih tetap saja badan manusia miliki terbatasnya. Efek sengatan listrik pada 

badan manusia tidak sama reaksinya bergantung dari besarnya arus listrik yang tentang 

atau melalui badan manusia. 

Kurang dari 1 mA, sensasi sengatan hanya terasa di tangan. Diatas 3 mA, 

berbentuk surprise yang merasa sakit dan mengakibatkan kecelakaan tidak segera. 10 

MA lebih, otot jadi kaku sampai tidak dapat melepas penghantar. 

Apabila kian lebih 30 mA, terjadi kelumpuhan pada otot pernapasan (paru-

paru). Diatas 50 mA, peluang terjadinya masalah irama pada salah satu bilik jantung 

Kamu (ventrikel). Pada 100 mA sampai 4 A, pastinya mengganggu irama salah satu 

bilik jantung (ventrikel). 

2.4 Keselamatan Kerja Listrik yang Aman 

Listrik dapat disebutkan keperluan primer dalam semua bagian kerja, baik 

rumah tangga, kantor ataupun operasional di lapangan, maka penggunaan listrik tidak 

bisa dijauhi lagi. Tetapi keselamatan kerja listrik baiknya janganlah Kamu tinggalkan 

untuk membuat kerja aman dengan listrik. Beberapa prosedur keselamatan kerja listrik 

yang umum diaplikasikan yaitu : 

 Buat Ijin Kerja untuk Overhead Power Line, meperhatikan jarak/radius aman dan 

aksi aman yang direferensikan ketika lifting equipment tersangkut ke kabel listrik 

di atasnya. 

 Pakai ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), perlengkapan yang berperan 

mengalihkan sengatan listrik lewat cara pengaliran arus yang ke badan menuju ke 

grounding. 

 Pasangi Semua Sirkuit dengan Pelindung ELCB, sirkuit yang dilindungi oleh ELCB 

harus diuji setiap enam bulan sekali. 
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 Periksa Check Tag Validity, sebelumnya memakai alat listrik portable harus 

melakukan visual inspection (inspeksi kasat mata) dengan mengecek Check Tag 

Validity-nya. mungkin ada kabel mengelupas, plug tidak komplit, dsb. 

 Tutup perlengkapan listrik dengan panel/switchgear, mempunyai tujuan 

mengamankan perlengkapan listrik yg tidak mencukupi. 

2.5 Kerja Aman – Keselamatan Kerja Listrik 

Pekerjaan kelistrikan yaitu salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat 

kemungkinan tinggi. Kita berhubungan dengan suatu hal yg tidak terlihat, namun 

keberadaannya terang untuk kita. Karena kemungkinan yang cukup tinggi ini, maka 

keselamatan kerja listrik harus betul-betul dipahami agar kita tidak alami kecelakaan 

saat bekerja. 

Keselamatan kerja listrik semestinya jadikan sebagai bekal setiap pekerja yang 

mengatasi permasalahan kelistrikan. Terlebih dengan makin banyak perlengkapan 

yang memerlukan listrik sebagai sumber dayanya. Oleh karenanya, knowledge base 

tentang kelistrikan semestinya jadi suatu hal sebagai prasyarat untuk perekrutan tenaga 

kerja. 

Semestinya, sebelumnya kita merekrut tenaga kerja, kita harus meyakini kalau 

calon tenaga kerja yang sudah kita seleksi betul-betul sudah kuasai segi keselamatan 

kerja listrik dengan sebagus sebaiknya. Hal semacam ini kita dasarkan pada fakta kalau 

kekeliruan perlakuan pada kerja listrik, maka mengakibatkan sangat fatal 

 

2.6 Keselamatan Kerja Listrik – Aliran Listrik Sangat Berbahaya 

Untuk mengaplikasikan pola hidup sehat, terutama berkaitan dengan pekerjaan 

listrik, maka kita harus benar benar mengerti rencana basic kelistrikan. Dengan tahu 

dan mengerti rencana basic listrik ini, maka kita dapat bertindak antisipasi atau 

preventif agar kita tidak celaka saat bekerja dengan listrik. Kita dapat mengerti 

pentingnya keselamatan kerja listrik ketika di lingkungan kerja. 

Dalam rencana kelistrikan, kita tahu kalau listrik dapat mengalir melalui 

sebuah media penghubung. Dan pengaliran yang kita maksudkan yaitu perpindahan 

muatan listrik dari satu kutub ke kutub yang lain, dalam hal semacam ini dari kutub 

negatif ke kutub positif (didalam system) atau dari kutub positif ke kutub negatif (di 
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luar system). Untuk kekuatan itu, maka kita mengetahui kalau bahan bahan yang kita 

pakai dalam pekerjaan listrik terdiri atas dua grup basic, yaitu 

1. Konduktor(Penghantar) 

Grup bahan ini yaitu bahan bahan yang memiliki kekuatan untuk menghantarkan aliran 

listrik. Bahan bahan yang kita pakai dalam pekerjaan listrik yang termasuk dalam grup 

penghantar memiliki kekuatan untuk dilalui aliran perpindahan muatan listrik ini. 

Sebagai penghantar, maka bahan bahan ini adalah media yang sangat tepat 

sebagai alat alat pengaliran listrik. Misalnya tembaga, platina, wolfram, dan ada 

banyak lagi bahan yang memiliki kekuatan menghantarkan listrik. Biasanya, bahan ini 

terbuat dari logam. 

2. Isolator(Penyekat) 

Isolator atau penyekat yaitu bahan yang memiliki kekuatan untuk menyekat atau 

menghalangi aliran listrik. Dengan kekuatan itu, maka bahan ini dapat menghindar 

aliran listrik. Oleh oleh karena itu, maka bahan bahan ini dipakai sebagai penghalang 

atau pencegah aliran listrik di bagian bagian yg tidak kita kehendaki ada aliran listrik. 

Bahan bahan isolator ini biasanya terbuat berbahan, misalnya kayu kering, plastik, 

kertas, kaca dan beberapa bahan lain yang memiliki kekuatan menghalangi atau tidak 

bisa dialiri listrik. 

 

Keselamatan Kerja Listrik – Menghindar Kecelakaan Kerja 

Langkah langkah konkrit menghindar terjadinya kecelakaan kerja ketika 

bekerja dengan aliran listrik. Ini adalah langkah keselamatan kerja listrik, yakni : 

1. Beralas kaki 

            Ketika Kamu bekerja dengan listrik, maka salah satu hal yang perlu kita 

perhatikan yaitu jangan pernah badan kita tersambung segera dengan tanah. Hal 

semacam ini karena tanah yaitu kutub negatif untuk setiap aliran listrik, terlebih 

PLN. 

Oleh karenanya, maka kita harus menghindar badan kita berhubungan dengan tanah 

atau bumi dengan menggunakan sepatu safety online terpercaya. 

2. Selalu mengecek aliran listrik dengan test pen 

            Sebelumnya kita kerjakan pekerjaan, maka kita harus meyakini kabel mana 

yang diisi aliran listrik dan mana yang sebagai negatifnya. Untuk hal itu, maka kita 
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pakai test pen untuk membedakan kabel positif dan negatifnya. Kita cek aliran listrik 

pada kabel kabel itu hingga kita tidak tersengat listrik saat bekerja. 

3. Mematikan sentral listrik ketika melakukan perbaikan listrik 

            Untuk lebih amannya, maka kita matikan saja sentral listrik. Dengan 

mematikan sentral listrik, maka kita matikan sentral listrik dan melepas 

sekringnya.Dengan hal tersebut, maka aliran lsitrik pada rangkaian listrik di 

lingkungan kerja terputus semua. Semakin lebih baik lagi bila sekring kita bawa 

kemana kita berada. Setelah semua pekerjaan usai, maka kita gunakan lagi sekring itu. 

4. Mengisolasi sambungan dengan baik 

Bila nyatanya kita harus menyambung kabel, maka kerjakan dengan sebagus 

sebaiknya. Untuk hal itu, maka kita pakai isolasi yang kuat dan tahan lama. Dan, 

penyambungan kabel janganlah dilakukan pada satu tempat yang berseberangan, 

namun kerjakan pada satu jarak tertentu, contoh sekitar 1/2 sentimeter dari sambungan 

yang satunya Lewat cara seperti ini, maka sambungan terlepas dari pertemuan atau 

korsleting. Dan rangkaian listrik lingkungan kerja kita aman. Bekerja dengan listrik 

memang memerlukan knowledge base listrik baik. Hal semacam ini karena kita 

bekerja dengan suatu hal yg tidak terlihat namun keberadaannya terang ada. Karenanya 

perhatikan selalu keselamatan kerja listrik ketika bekerja. 

 

Dasar-Dasar Peraturan umum untuk instalasi cahaya dan tenaga. 

1. Semua alat hubung dan perlangkapan pembagi pesawat listrik, motor listrik, 

hantaran dari 

      alat-alat harus memenuhi peraturan dan pemeriksaan yang berlaku untuk itu. 

2. Hal tersebut di atas tidak berlaku untuk tegangan yang lebih dari pada yang 

ditetapkan. 

3. Tegangan untuk instalasi penerangan arus bolak-balik tidak boleh lebih tinggi dari 

300 

     volt  terhadap tanah. 

4. Instalasi harus terdiri dari paling sedikit dua golongan. Terkecuali jika instalasi 

tersebut tidak lebih dari 6 titik hubung. Tiap golongan tidak lebih dari 12 titik 

hubung, untuk pemasangan yang baru tidak lebih dari 10 titik. Ketentuan di atas 
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tidak berlaku untuk penerangan reklame, pesta dan yang bersifat istimewa seperti 

pada toko. 

5. Setiap golongan penerangan, pembagian arusnya harus sama rata pada bagian 

fasenya. 

 

BAB III  PENGHANTAR KELISTRIKAN 

3.1 Instalasi Rumah Tinggal 

Untuk pemasangan suatu instalasi listrik lebih dahulu harus dibuat gambar-

gambar rencananya berdasarkan denah bangunan, dimana instalasinya akan dipasang 

jika spesifikasinya dan syarat-syarat pekerjaan yang diterima dari pihak bangunan / 

pemesan. Harus diperhatikan spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat 

yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaannya material 

yang digunakan, waktu penyerahannya dan sebagainya. Gambar-gambarnya harus 

jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Gambar denah bangunannya biasanya 

disederhanakan. Dinding-dindingnya digambar dengan garis tunggal agar tipis, 

saluran-saluran listriknya karena lebih penting maka digambar lebih tebal. Supaya 

gambarnya rapi harus dipilih tebal garis yang tepat. 

3.1.2  Tujuan Instalasi Listrik 

a. Menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai penggunaannya 

Dalam peraturan instalasi listrik dikenal 3 prisip dasar instalasi listrik yaitu 

handal, aman, dan ekonomis. Handal artinya sistem instalasi dirancang dengan 

baik, sehingga jarang terdapat gangguan; atau saat ada gangguan dari luar, sistem 

dapat mengatasinya dengan baik. Aman artinya tidak membahayakan bagi 

manusia, instalasi itu sendiri, dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan 

keamanan dan keselamatan kerja tanpa mengabaikan nilai ekonomis suatu 

instalasi listrik, maka ketiga prinsip tadi akan terpenuhi. 

b. Mencegah timbulnya bahaya akibat listrik: 

 Bahaya sentuhan langsung yaitu bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang 

secara normal bertegangan. 
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 Bahaya sentuhan tidak langsung yaitu bahaya akibat sentuhan pada bagian 

konduktif yang secara normal tidak bertegangan, menjadi bertegangan 

karena kegagalan isolasi. 

 Bahaya kebakaran biasanya terjadi akibat adanya percikan api dari hubung 

singkat. Namun dalam beberapa kasus, kebakaran juga timbul akibat efek 

thermal dari sebuah penghantar dengan tingkat resistansi tinggi yang 

dialiri arus dalam waktu yang cukup lama. 

c. Hal penting atau cara aman menggunakan listrik. 

 Ikuti buku petunjuk penggunaan:  Pelajari serta pahamilah cara pemakaian 

peralatan serta perlengkapan listrik pada buku panduannya supaya terhindar 

dari hal yang tak diinginkan. 

 Perhatikan daya listrik: Dalam pemakaian peralatan listrik mesti 

memperhatikan daya yang tetap atau sesuai terhadap daya listrik rumah kita, 

sebab pemakaian listrik yang melampaui kapasitas akan berpotensi 

mengakibatkan kebakaran. Untuk mengetahui daya yang dipakai pada setup 

peralatan, bisa dilihat di bodi alat ataupun di kardus tempat penyimpanan 

alat tersebut. 

 Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik: Perhatikan 

kondisi stopkontak saat akan mencabut atau mematikan peralatan listrik dan 

jangan mendahului mematikan peralatan listrik dari stopkontak langsung 

sebelum alat listrik itu dimatikan sebelumnya. Hal ini untuk mencegah 

munculnya bunga api yang mungkin berpotensi dapat menyebabkan 

kebakaran. 

 Beri sedikit ruang di sekitar alat listrik: Setiap alat listrik yang kita gunakan 

bisa menimbulkan energi panas di sekitarnya, maka dari itu janganlah 

meletakkan alat listrik di area yang tertutup, sebab komponen yang ada di 

dalamnya mengeluarkan energi panas yang bisa mengakibatkan alat listrik 

terbakar malahan tidak bisa dipergunakan lagi. 

 Jangan menyentuh peralatan listrik apabila tangan basah: Apabila tangan 

basah, jangan sesekali mencoba untuk menyentuh ataupun memegang alat 

listrik yang tengah menyala sebab tangan dalam keadaan basah 
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mengandung air, dan air merupakan penghantar listrik yang bisa 

menghantarkan arus listrik. 

 Jangan meletakkan alat listrik dekat bahan kimia:  Jangan sesekali 

meletakkan bahan kimia berada dekat alat listrik sebab bahan kimia bisa 

menimbulkan terjadinya kebakaran. Bahan kimia tersebut semisal obat 

nyamuk atau cairan pembasmi nyamuk serta minyak tanah. 

 Matikan alat listrik apabila sedang mati lampu: Apabila rumah sedang 

mengalami mati listrik, segera matikan alat listrik yang sebelumnya 

menyala, di khawatirkan listrik akan menyala kembali dan otomatis alat 

tersebut pun akan ikut menyala, hal tersebut bisa melukai pemakainya 

apabila menyala secara tiba-tiba. 

 

3.2 Pemasangan Instalasi Listrik 

Pemasangan instalasi listrik terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku. 

3,2,1 Tujuan dari peraturan ini adalah : 

a) Pengamanan bagi manusia dan barang. 

b) Penyediaan tenaga listrik yang aman dan efisien. 

Supaya listrik dapat digunakan dengan aman maka syarat yang ditentukan 

dalam peraturan sangat ketat. Peraturan instalasi listrik terdapat pada buku Peraturan 

Umum Instalasi Listrik (PUIL). Buku peraturan ini diterbitkan oleh panitia revisi 

PUIL, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sebelum dipergunakan, semua 

instalasi yang dipasang harus diperiksa dan diuji lebih dulu sesuai dengan ketentuan 

PUIL 1977-87 dan 2000. 

 

3.2.2 Peraturan listrik dapat dipergunakan untuk instalasi apabila : 

a) Memenuhi ketentuan PUIL 1977-2000. 

b) Telah dapat pengesahan atau izin dari instalasi yang berwenang (ayat 202 pasal 

B.1). 

Menurut PUIL 1977 ayat 110 T.16, tegangan dibagi menjadi : 

a) Tegangan Rendah (TR), tegangan > 1000 Volt (>1 kV). 

b) Tegangan Menengah (TM), tegangan 1000 Volt – 20.000 Volt (1 kV – 20 kV). 

c) Tegangan Tinggi (TT), tegangan < 20.000 Volt (<20 kV). 
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Di Indonesia, peralatan listrik diuji oleh suatu lembaga dari perusahaan umum 

listrik negara yaitu Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan. Peralatan listrik yang 

mutunya diawasi oleh Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK) dan telah disetujui, 

diizinkan untuk memakai tanda persetujuan LMK. 

Pada kabel yang berselubung bahan terro plastik misalnya bahan yang 

berselubung PVC tanda persetujuan ini dibuat timbul dan diletakkan pada selubung 

luar kabel. Cara ini sulit dikerjakan untuk kabel-kabel ukuran kecil, untuk kabel yang 

demikian dipergunakan kartu sebagai tanda persetujuan LKM. 

 

3,2,3 Peraturan Umum Instalasi Listrik 

PUIL 1977 berlaku untuk semua instalasi listrik arus kuat (ayat 202 A.2) 

kecuali instalasi atau bagian instalasi yang disebut dalam ayat 102 A.2. 

Instalasi litrik dianggap sudah memenuhi syarat apabila : 

1. Tahanan isolasi dari instalasi harus 1000 x tegangan kerja (dalam satuan Ohm) 

sesuai ayat 215 B.2. Misalnya suatu instalasi yang mempunyai tegangan kerja 220 

Volt, maka tahanan isolasi yang diizinkan harus lebih besar dari 220.000 Ohm atau 

0,22 MΩ. 

2. Drop/turun tegangan dari sumber ketitik lampu/beban maksimum 5 % (ayat 413 

A.5). Misalnya tegangan dari sumber 220 Volt, maka turun tegangan yang 

diizinkan adalah 5 % x 220 Volt = 11 Volt. 

PUIL ayat 215 B.2 menyatakan tahanan isolasi dari semua bagian yang tidak 

ditanahkan baik antar hantaran maupun hantaran dengan tanah, tidak termasuk mesin 

listrik, akumulator, transformator, hantaran luar, perlengkapan hubung bagi, dan 

armatur lampu sekurang-kurangnya harus 1000 Ohm untuk setiap satu volt tegangan 

kerja. 

PUIL ayat 413 A.5 menyatakan susut tegangan antara perlengkapan hubung 

bagi utama dan setiap titik beban tidak boleh dari 5 % dari tegangan sumber, bila 

semua hantaran instalasi dilalui arus maksimum. 

 

3.2.4 Besarnya arus yang mengalir dapat dihitung dengan rumus : 

Ampere
CosxV

P
I .......


  (untuk arus bolak-balik 1 fase) 



 
 

 

12 
 

 
Watt 

VA 

φ 

Ampere
xCosxV

P
I .......

3
  (untuk arus bolak-balik 3 fase) 

Dimana  : Cos φ = Faktor kerja/daya beban (pf) 

  I = Arus yang mengalir (ampere) 

  P = Daya beban (Watt) 

  V = Tegangan kerja (Volt) 

 

 Untuk lampu lijar cos φ = 1, 

maka Watt = VA 

 

 

Menentukan besarnya zekering : 

Kita menghitung arus maksimum yang lewat penghantar, misalnya daya 900 

VA, tegangan 220 Volt, maka arus maksimum (I) yang lewat penghantar adalah : 

Ampere
Vtegangan

Pdaya
I 09,4

220

900

)(

)(
  

Maka besarnya zekering yang kita gunakan adalah setingkat lebih besar dari 4,09 

Ampere, maka zekering yang dipakai adalah 6 Ampere. 

 

3,2,5  Efisiensi Pemakaian Energi listrik 

Pemakaian energi listrik sebenarnya dapat dilakukan penggunaannya secara 

efesien atau ekonomis, baik dari tingkat pemasangan instalasi maupun dalam 

pemakaian energinya. Oleh karena itu dengan instalasi yang baik, akan sangat besar 

pengaruhnya dalam tinggkat penyaluran energi listrik yang digunakan. Sehingga 

dalam hal ini, yang perlu diperhatikan dalam pemakaian energi listrik adalah : 

1. Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh PUIL 

1977-87 maupun PUIL 2000. 

2. Mengurangi tingkat bahaya dalam menggunakan kawat/kabel serabut. 

3. Perhatikan dalam melakukan penyambungan kawat ataupun kontak, yang benar-

benar baik dan kokoh(tidak longgar) 

4. Gunakan pemakaian lampu penerangan, pompa air seperlunya saja. 
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5. Matikan peralatan rumah tangga atau barang elektronik yang menggunakan 

suplay listrik, jika tidak diperlukan  (dalam arti cabut kontaknya atau off-kan 

saklar yang terhubung ke sumber) 

 

BAB IV  PROTEKSI /PENGAMANAN  ENERGI  LISTRIK 

Sebelum  dibicarakan lebih dalam mengenai pengamanan, untuk pemakaian 

energi listrik, maka perlu diperhatikan beberapa hal penting apakah yang perlu 

diamankan.  

4.1  Pemasangan Peralatan Listrik 

Pengamanan instalasi listrik, jika terjadi hubung singkat maupun tegangan 

kejut akibat pemakaian listrik. Antara lain adalah: Peralatan; bangunan; dan 

penggunanya, oleh karena itu ada beberapa hal pokok yang perlu dicermati: 

1. Pemasangan Arde(grounding) atau kawat tanah diusahakan mencapai pada air 

tanah  atau tanah basah, jika tidak dapat lakukan pentanahan buatan tetapi 

disesuaikan dengan petunjuk yang ada. 

2. Pada bagian mula dari sumber tegangan, setelah KWHmeter biasanya dipasang 

boks sekring dan dilengkapi dengan alat pengaman hubung singkat berupa sekring 

kas, yang nilai pasangnya telah disesuaikan. 

Atau yang dipesan oleh konsumen(pemakai), demi menjaga keamanan maka perlu 

diperhatikan jangan menyambung sekring yang telah putus dengan kawat serabut 

atas inisiatif sendiri, tanpa diperhatikan nilai kemampuan dari bahan 

penyambungnya. Sebaiknya ganti dengan sekring yang baru dan disesuaikan 

dengan nilai nominalnya. 

3. Pemasangan stop kontak(kontak-kontak dinding dalam pemasangannya harus 

dilengkapi dengan pemasangan arde(pentanahan), biasanya untuk membedakan 

arde diberi warna kuning mengingat tegangan sumber sebesar 220 volt, kaawat 

fasa berwarna hitam dan nol berwarna merah. 

4. Demi menjaga keamanan peralatan listrik yang digunakan , setiap peralatan listrik 

dan perlengkapan jika akan digunakan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan 

kapasitas tegangan yang diijinkan, jika ragu lihat buku petunjuk. 
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5. Hantaran ataupun peralatan listrik tidak diperbolehkan ditempatkan pada daerah  

yang banyak mengandung uap air (lembab); mengandung gas; debu dan bahan 

kimia yang dapat merusak baik tingkat isolasinya maupun komponen peralatan. 

6. Dalam penyambungan antar hantaran maupun dengan peralatan listrik lainnya 

harus tersambung dengan kuat(tidak longgar), lakukan penyambungan antar kabel 

dengan Tdoos atau Kdoos sebagai tempat percabangan pipa instalasi.  

7. Dalam penyambungan atau hubungan yang cukup longgar akan mengakibatkan 

terjadinya loncatan bunga api listrik dan akibatnya akan panas yang berlebihan, 

sehingga dimungkinkan dapat mengakibatkan kebakaran. 

8. Sebagai himbauan jika akan melakukan perbaikkan, baik peralatan maupun 

penghantar listrik hendaknya perhatikan petunjuk yang ada dan jangan lupa 

gunakanlah peralatan yang memadai. 

 

4.2  Pengaman terhadap bahaya arus listrik  

Pengamanan terhadap bahaya arus listrik bertujuan untuk menjamin agar bahaya 

yang timbul akibat gradient tegangan disekitar peralatan listrik dapat diatasi. 

Pembumian pengaman merupakan persyaratan terpenting untuk melindungi manusia, 

ternak dan harta benda, pembumian pengaman selengkapnya meliputi : 

a. Pengaman terhadap kejut listrik 

b. Pengaman terhadap efek themal  

c. Pengaman terhadap tegangan lebih  

d. Pengaman terhadap tegangan kurang. 

    

Pengamanan terhadap tegangan kejut listrik mendapat preoritas utama karena 

berkaitan langsung dengan keslamatan manusia, masalah ini menjadi dasar utama bagi 

pertimbangan system pembumian. Tegangan kejut ini dibedakan menjadi tegangan 

sentuh (touch voltage ), dan tegangan pindah (transfer voltage).  

Tegangan sentuh adalah tegangan yang timbul antara dua bagian yang dapat tersentuh 

dengan serempak karena terjadi kegagalan isolasi, besarnya tegangan sentuh yang 

dianggap aman bagi manusia ini dipengaruhi oleh banyak factor seperti lamanya 

tagangan kejut, tahanan jenis tanah, berat badan manusia. 
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Tegangan kejut yang berupa tegangan pindah (transfer voltage) dapat dialami oleh 

seseorang yang menyentuh konduktor pentanah atau metal yang ditanahkan ditempat 

lain atau tempat jauh, tegangan ini berbahaya karena nilainya sama dengan tegangan 

sentuh maksimum, persyaratan atau criteria keamanan tegangan transfer ini sama 

dengan tegangan sentuh. 

 

4.3  Pengamanan Terhadap Tegangan Sentuh 

Sentuhan dengan tegangan dapat terjadi secara langsung dan secara tidak 

langsung.  

a. Pengaman terhadap sentuhan langsung : adalah pengaman terhadap sentuhan pada 

bagian yang aktif dari suatu peralatan atau instalasi yang dalam keadaan normalnya 

bertegangan.  

 

b. Pengaman terhadap sentuhan tidak langsung : adalah pengaman terhadap sentuhan 

pada “badan” peralatan atau instalasi yang menjadi bertegangan pada waktu ada 

gangguan / hubung singkat ke “badan” tersebut. Yang dimaksud dengan “badan” 

adalah bagian konduktif yang tidak merupakan bagian sirkit, atau dengan kata lain 

pengaman terhadap sentuhan tidak langsung disebut pula pengamanan terhadap 

tegangan sentuh pada waktu ada gangguan. 

 

c. Pengamanan terhadap tegangan sentuh baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung, untuk waktu yang lama menurut PUIL 1987 memper -syaratkan tegangan 

ini diperbolehkan setingi-tingginya 50 Volt untuk arus bolak-balik dan 120 Volt 

untuk arus searah. Sehinga bila terjadi sentuhan tegangan baik yang langsung 

ataupun tidak langsung tidak akan membahayakan.   

  

4.4  Pengamanan terhadap sentuhan langsung, pengamanan ini meliputi : 

- Pengamanan dengan isolasi pada bagian-bagian yang aktif, misalnya : kabel, kawat 

berisolasi dan sebagainya. 

- Pengaman dengan selungkup atau sekat, misalnya : kotak sakelar, Perlengkapan 

Hubung Bagi (PHB) 
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- Pengamanan dengan penghalang, misalnya : sekedar dipagari agar orang tidak bisa 

mendekat, atau dengan meletakkannya dibelakang kisi-kisi. 

- Pengaman dengan Sakelar Pengaman Arus ke tanah, sakelar ini bekerjanya 

berdasarkan adanya arus bocor ke tanahyang disebut juga arus bocoran tanah atau 

disebut juga arus sisa yang timbul akibat sentuhan langsung. 

 

Karena arus bocoran tanah sebagai akibat sentuhan langsung ini sangat kecil, 

maka sakelarpun harus sensitive, yaitu arus bocor sebesar 30 mA sudah mampu 

menyebabkan tripnya sakelar. 

 

          Lihat Gambar 1 : Sakelar bocoran tanah 1 fase 

 

Lihat Gambar 2 : Sakelar bocoran tanah 3 fase 

 

4.5 Pengamanan terhadap sentuhan tidak langsung, pengaman ini meliputi : 

- Pengamanan dengan pemutusan secara otomatis dari suplay, diperlukan kawat 

pengaman dan alat-alat pengaman seperti misalnya sekring dan sakelar pengaman. 

- Pengamanan dengan isolasi pengaman, yaitu dengan cara memberi isolasi 

tambahan disamping isolasi utamanya ( berisolasi ganda ), sehingga kalau terjadi 

Arus sisaCT

Arus sisaCT
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kerusakan pada isolasi utamanya, badan peralatan yang mungkin terpegang / 

tersentuh tangan masih belum bertegangan. 

- Pengamanan dengan alas isolasi , yaitu dengan memberikan isolasi pada temap kaki 

berpijakatau pada lantai dan benda-benda konduktif lainnyayang berhubungan 

dengan tanahyaqng terjangkau tangan sedemikian sehinga tercegahlah orang 

terkena tegangan sentuh yang berbahayabial terjadi kegagalan isolasi. 

 

4.6  Pembumian pengaman dan pembumian netral pengaman 

Pengamanan terhadap tegangan sentuh pada instalasi konsumen yang dipakai 

sesuai IEC ( International Electrotechnicel Commission) disebut TT system atau 

menurut PUIL disebut sebagai Pentanahan Pengaman. 

Besarnya nilai tahanan pentanahan ditetapkan sebagai berikut : 

dimana : 

k =  bilangan yang tergantung dari karateristik sekring/ alat  pengaman yang 

        bersangkutan 

In= arus nominal sekring / alat pengaman 

 

Contoh : Suatu alat pengaman yang dipakai adalah sekring 10 A, maka  

               dengan k = 2,5 

 


 2
105,2

50
2ER  





n

E
Ik

R
50
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Jika terjadi kegagalan isolasi pada peralatan konsumen, diharapkan sekring 

akan putus atau alat pengaman akan bekerja dan tegangan sentuh pada badan peralatan 

konsumen akan segera hilang. 

 

 

 

BAB V PENUTUP 

Dengan adanya pelatihan Pengamanan dan pemasangan instalasi listrik di 

Kolam ikan pemotongan ayam “Saudaraku” ini, diharapkan pengguna energi listrik 

yang dalam hal ini konsumen dapat memahami dan mengerti akan peraturan-peraturan 

dan persyaratan instalsi listrik yang harus dipatuhi. Sehingga kecelakaan yang 

diakibatkan energi listrik akan ditekan sekecil mungkin, terutama pada keslamatan 

jiwa manusia. Dan juga kebakaran akibat arus hubung singkat listrik dapat 

dihindarkan. Dengan dipatuhinya peraturan–peraturan tersebut, maka konsumen akan 

merasa aman dan tentram dalam menikmati keberadaan listrik.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

Baldev Thapar, Victor Gerez and Vijay Singh [1993], "Effective Ground Baldev 
Thapar, Victor Gerez [1996], "Equivalent Resistivity Of Non-uniform Soil For 
Grounding Grid Design", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol.10 No.2, 
pp.759-767  

R
S

T

N

JTR

Kotak pem batas &  Pengukur

Re l Pengam an
R
N
P

PHB

Hantaran Pengam an

Hantaran

Pentanahan

E lektro

Pentanahan
Perala tan

R E



 
 

 

19 
 

J.Lazzara, N.Barbeito [1990], "Simplified Two Layer Model Substation Grounding 
Grid Design Methodology", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol.5, 
No.4, pp.1741-1750  

J.M. Nahman, V.B. Djordjevic [1996], "Resistance To Ground of Combined Grid-
Multiple Rods Electrodes", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 11, No. 
3, pp.1337 - 1342  

T.S Hutauruk [1991], "Pengetanahan Netral Sistem tenaga & Pengetanahan Peralatan" 
, Benerbit Erlangga Jakarta.  

Y.L. Chow, J.J. Yang, and K.D Srivastava [1995], "Grounding Resistance Of Buried 
Electrodes in Multi-Layer Earth Predicted by Simple Voltage Measurements along 
Earth Surface-A Theoritical Discussion", IEEE Transaction on Power Delivery, 
Vol.10, No.2, pp.707 - 715. Y.L. Chow, M.M Elsherbiny, M.M.A Salama [1996], 
"Resistance Formula of Grounding System in Two-Layer Earth", IEEE Transaction 
on Power  



 
 

 

20 
 

 



 
 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

24 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

25 
 

LAMPIRAN  LAMPIRAN 

     
 
Gambar 1. Lokasi Pengolahan Limbah dari pemotongan ayam Saudaraku 

  

   
 
Gambar  2.     Peralatan Listrik di lokasi  limbah kolam ikan air tawar 
 

    
Gambar 3. Saat dilakukan pengecekan system pengaman kelistrikkan 
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  Gambar 4. Kondisi Linbah ayam potong kolam 1 dan 2 di lokasi 

 Gambar 5. Kondisi Linbah ayam potong kolam 3 dan 4 di lokasi 

  Gambar 6. Air kolam limbah 5 dan 6 siap budi daya ikan air  tawar 
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E-mait lponr@akprind.ac.id. Laman: htbs:i7w$il.lppor.akprfud.ac,id

KUISIONER KEPUASAN MITRA
TERHADAP PETAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

DOSEN IST AKPRIND YOGYAKARTA

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi kuisioner berikut
ini, dengan maksud mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat Dosen IST AKPRIND Yogyakarta.

IDENTITAS RESPONDEN:

1. Nama responden , . .. V,a r\ .

2. Instansi .: Pemotongan Ayam Saudara
3. Alamat : Jl. Kliurang km 7, Joho Blok I No 36 Depok Sleman Jogjakarta

PETT]NJUK PENGISIAN:
b. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang ({ ) di kolom pada jawaban yang disediakan.
b. Angket ini menunjukkan tanggapan HARAPAN/KEPENTINGAN dan KINERJA/

KEPUASAI\ Saudara atas pelaksanaan PkM oleh dosen IST AKPRIND Yogyakarta.
c. Semakin tinggi harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan tersebut

semakin sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
d. Semakin rendah harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pemyataan tersebut

semakin tidak sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
e. Jawaban yang Saudara berikan dijamin kerahasiaanny4 dan tidak berpengaruh terhadap

kinerja Saudara. Oleh karena itu, Saudara dimohon memberikan penilaian secara sungguh-
sungguh untuk perbaikan pelayanan ke depan.
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1. Aplikasi/pelaksanaan PkM mampu
memberdayakan masyarakat sehingga
masyarakat sanggup berkarya secara
mandiri

2, Program PkM dilaksanakan sesuai
kebutuhan masyarakat

Prcgram PkM telah menrberikan bekal
kepada masyarakat berupa kemampuan
berpikir ataupun keterampilan lainya



YAYASAN PE}I,TBINA POTENSI PEIIIBAITGT}NAN
INSTITTIT $AIN$ & TEKNOLOGI ,{KPRIND YOGYAKARTA

LEI\.IBAGA PENELTTIA}I DAN PtrNGABDIA}I KEFADA T\,IASYARAKAT
$l. Birnzsaldi No. 3- Peugok Yogryakrh" 55222. TeIp.: (0274) 5,14504. Fax: (0274) 563847

E-mait lpm@aFisd"ac.i& Lma: htpeliwrryu,.lpom.al{rind"ac.id
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Tuliskan kritik dan saran Saudara terkait pelaksanaan PkM:
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4. Aplikasi/Pelaksanaan PkM dalam upaya
pembelajaran masyaft*at telah mampu
meningkatkan daya nalar masyarakat

5. Masyarakat telah memperoleh
manfaatfterbantukan dalam penyelesaian

masaldhya dari pelaksanaan Pkld

Diisi di :

Tanggal :

Rumah Pemotongan Ayam Jl Kaliurang km 7
24 September 2021



YAYASAN PEI\,IBINA P$TENSI PEI\IBANGLINAN
INSTITI}T SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

LEI\'TBAGA PENELITI.,IN DAN PENGABDIAIY KEPAD,I R'L{SY,dRAKAT
Jla. Bimaukti Na. 3. Pmgok Yogyakarta 553?2. Iclp.: (0;?4) 54450"1. Fax.: (O274) 563847

E-mail lFm,.@akpriod.ec,id- Lamaa:

KUISIONER KEPUASAN MITRA
TERHADAP PEIJIKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

DOSEN IST AKPRIND YOGYAKARTA

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi kuisioner berikut
ini, dengan maksud mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat Dosen IST AKPRIND Yogyakarta.

IDENTITAS RE SPOI\DEN :

t. Nama responden r -S Uf Y q . .,
2. Instansi .: Pemotongan Ayam Saudara
3. Alamat : Jl. Kliurangkm7, Joho Blok 1 No 36 Depok Sleman Jogiakarta.

PETt]NJUK PENGISIAN:
a. tsilah angket ini dengan memberi tanda centang (r/) Oi kolom pada jawaban yang disediakan.
b. Angket ini menunjukkan tanggapan HARAPANIKEPENTINGAITI dan KIIYERJA/

KEPUASAN Saudara atas pelaksanaan PkM oleh dosen IST AKPRIND Yogyakarta.
c. Semakin tinggi harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pemyataan tersebut

semakin sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
d. Semakin rendah harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pemyataan tersebut

semakin tidak sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
e. Jawaban yang Saudara berikan diqlamin kerahasiaanny4 dan tidak berpengaruh terhadap

kinerja Saudara. Oleh karena itu, Saudara dimohon memberikan penilaian secara sungguh-
sungguh untuk perbaikan pelayanan ke depan.
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1. Aplikasilpelaksanaan PkM mampu
memberdayakan masyarakd sehingga
masyarakal sanggup berkarya secara
mandiri

2. Program PkM dilaksanakan sesuai

Program PkM telah mernberikan bekd
kepada masyarakat berupa kemampuan
berpikir ataupun kelerarnpilan lainya



YA}'ASAI{ PEh.IBINA POTENSI PEMBANCLINAN
INSTITI.II SAINS & TEKNOLOGI ,{KPRIND YOGYAK"ERTA

LEI\,IBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA h,IASYARAK,{T
Ih. BiraxalrtiNo. 3. Pcngek, Yog;ahrt+ 5522L Telp.: (0274) 5445M, Fu-: (02?4) 56384?

E-mail lpm@alryfind.ac.i4 Lmaa: h&,s;#www.lom.akmiad.ae.id
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Tuliskan kritik dan saran Saudara terkait pelaksanaan PkM:

rs HsYTL{Ff; gT

i,1:,*

,s
d{l:
k1

:;;, .

EEtlnii qtE=ge

r lf.rr,*.,,.1, 
u

i{alrt.,
E

It rt!o dt

sE"q,

AplikasilPelaksanaan Ptil dalam upaya
pembetaiaran rnasyarakd telah rnarntrr
rneningkatkan drya nalar masyarakat

5. Masyarakat telah memperoleh
manfaaUterbantukan dalam penyelesaian

masalahnya dari pelaksanaan PkM

Diisi di : Rumah Pemotongan Ayam Jl Kaliurang km 7
Tanggal : 25 Septernber 2021



1"41'ASAI{ PEB.IBINA T$TENSI PEN,MANGLINAI{I
INSTITIIT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

LE]\'IBA.G,{ PENELITIAN DA}I PENG,.LBDIAN KEPADA I\IASYAR,{KAT
JIn. Eiruatakti No. J. Peugok- Yog6ral€da. 5521!. Tdp.: (0i74) J44504. Fax.: (0374) 56384?

E-mril lpomr@alcoriod.sc.id tarlas: https:i/wwlv.lppm.alryrind.ac.id

rERHADA,.,fJ'lt-Hilf *ffi,Y*t*Iff IT*^*KAr(pkM)
DOSEN IST AKPRIND YOGYAKARTA

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi kuisioner berikut
ini, dengan maksud mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat Dosen IST AKPRIND Yogyakarta.

IDENTITAS RESPOIIDEN:

r. Nama responden , . X) U f Vb Le lA
2. Instansi .: Pemotongan Ayam Saudara
3. Alamat : Jl. Kliurang km 7, Joho Blok I No 36 Depok Sleman Jogiakarta

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang ({ ) Ai kolom padajawaban yang disediakan.
b. Angket ini menunjukkan tanggapan HARAPAN/KEPENTINGAII dan KINERJA/

KEPUASAIY Saudara atas pelaksanaan PkM oleh dosen IST AKPRIND Yogyakarta.
c. Semakin tinggi harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan tersebut

semakin sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
d. Semakin rendah harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan tersebut

semakin tidak sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
e. Jawaban yang Saudara berikan dijamin kerahasiaanny4 dan tidak berpengaruh terhadap

kinerja Saudara. Oleh karena itu, Saudara dimohon memberikan penilaian secara sungguh-
sungguh untuk perbaikan pelayanan ke depan.
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1. A$ikasilpelaksanaan PkM mampu
memberdayakan masyariakat sehingga
masyarakat sanggup berkarya secara
mardiri

Program PkM dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan

Program PkM telah nrenrberikan bekal
kepada masyarakal berupa kemampuan
berpikir ataupun keterampilan lainya
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INSTITI.IT SAINS & TEKNOLOCI AKPRIND YOGYAKARTA
LEI\,TBAGA PENELITIAN DAFI PENGABDIAN KEP,{DA MASYARAKAT

fln. Bimesahi No. 3. Pcllgdt Yogg/rMa. 5522?. TeIp': (0274) 5'f4SO4" Fax': (0374) 56384?

E-mail bm@ahrid.ao,i4 L**n:
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HFx
HEf,

taa
il lt! Grt thf il,it tfi;t& I#E.

,x H BH EH F
-g:5 lrg EE l:
FgE$ EE E

Diisi di : Rumah Pemotongan Ayam Jl Kaliurang km 7
Tanggal : 24 September 2021



KUISIONER KEPUASAN MITRA
TERHADAP PEIIIKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAIGT (PKM}

DOSEN IST AKPRIND YOGYAKARTA

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi kuisioner berikut
ini, dengan rnaksud mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat Dosen IST AKPRIND Yogyakarta.

IDENTITAS RESPOF{DEN:

1. Nama responden :

2. Instansi ..

3. Alamat :

Pemotongan Ayam Saudara
Jl. Kliurang km7, Joho Blok I No 36 Depok Sleman Jogiakarta.

PETT]NJT]K PENGISIAN:
b. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang ({ ) di kolom pada jawaban yang disediakan.
b. Angket ini menunjukkan tanggapan HARAPANIKEPENTINGAN dan KINERJA/

KEPUASAF{ Saudara atas pelaksanaan PkM oleh dosen IST AKPRIND Yogyakarta.
c. Semakin tinggi harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan tersebut

semakin sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
d. Semakin rendah harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan tersebut

semakin tidak sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.
e. Jawaban yang Saudara berikan dijamin kerahasiaanny4 dan tidak berpengaruh terhadap

kinerja Saudara. Oleh karena itu, Shudara dimohon memberikan penilaian secara sungguh-
sungguh untuk perbaikan pelayanan ke depan.
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1. Aptikasi/pelaksanaan PkM marrpu
rnemberdayakan masyarakat sehingga
masyarakat sanggup berkarya secara
mardiri

2. Program PkM dilaksanakan sesuai

Program PkM telah memberikan bekal
kepada masyarakat berupa kemampuan
berpikir ataupun keterampilan lainya



YAYASAIT PE&TBINA POTENSI PET,MAI\IGL}NAN
INSTITLTT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKART-{

LEMBAGA PENELITIAN DAFI PENGABDIAN KEPADA IVIASYAR,IKAT
Iq" BimesattiNc. 3, Pcngok YogX,a&srb, 55122.

E-oait lnnm@alryrind"ac.id" Lsrne:
Te,lp.: (027a) 5,t45t}4, fx.: (O274) 563847
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Tuliskan kritik dan saran Saudara terkait pelaksanaan PkM:
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Diisi di : Rumah Pemotongan Ayam Jl Kaliurang km 7
Tanggal : 25 September 2AZl


