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Sistem pentanahan 

Sistem pentanahan atau biasa disebut sebagai 
grounding  system adalah sistem pengamanan 
terhadap perangkat - perangkat yang 
mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari 
lonjakan listrik utamanya petir. Sistem pentanahan 
digambarkan sebagai hubungan antara suatu 
peralatan atau sirkit  listrik dengan  bumi.  



• 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 
instalasi dari bahaya tegangan/arus abnormal. 



Satellite

• Pentanahan tidak terbatas pada sistem tenaga 
saja, namun mencakup juga sistem peralatan 
elektronik, seperti telekomunikasi, komputer, 
kontrol di mana diterapkan komunikasi data 
secara intensif dan sangat peka terhadap 
interferensi gelombang elektromagnet dari 
luar. Pentanahan di sini lebih dititikberatkan 
pada keterjaminan sinyal dan pemrosesannya. 



IEEE Std 142™-2007,  
Tujuan Sistem Pentanahan 

1. Membatasi besarnya tegangan terhadap   bumi  
agar berada dalam batasan yang diperbolehkan . 

2. Menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat 
memberikan deteksi terjadinya hubungan yang 
tidak dikehendaki antara konduktor system dan 
bumi. Deteksi ini akan mengakibatkan 
beroperasinya peralatan otomatis yang 
memutuskan suplai tegangan dari konduktor 
tersebut. 
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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. 

tujuan sistem pentanahan 



Bagian-bagian yang 
Ditanahkan 

1. Semua bagian instalasi yang terbuat dari logam 

(menghantar listrik) dan dengan mudah bisa disentuh 

manusia. Hal ini perlu agar potensial dari logam yang mudah 

disentuh manusia selalu sama dengan potensial tanah 

(bumi) tempat manusia berpijak sehingga tidak berbahaya 

bagi manusia yang menyentuhnya. 

2. Bagian pembuangan muatan listrik (bagian bawah) dari 

lightning arrester. Hal ini diperlukan agar lightning arrester 

dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik 

yang diterimanya dari petir ke tanah (bumi) dengan lancar. 



3. Kawat petir yang ada pada bagian atas saluran 

transmisi. Kawat petir ini sesungguhnya juga berfungsi 

sebagai lightning arrester. Karena letaknya yang ada di 

sepanjang saluran transmisi, maka semua kaki tiang 

transmisi harus ditanahkan agar petir yang menyambar 

kawat petir dapat disalurkan ke tanah dengan lancar 

melalui kaki tiang saluran transmisi. 

4. Titik netral dari transformator atau titik netral dari 

generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan dengan 

keperluan proteksi khususnya yang menyangkut 

gangguan hubung tanah. 

 



Dalam praktik, diinginkan agar tahanan pentanahan 
dari titik-titik pentanahan tersebut di atas tidak 
melebihi 4 ohm. 
 
Secara teoretis, tahanan dari tanah atau bumi 
adalah nol karena luas penampang bumi tak 
terhingga. Tetapi kenyataannya tidak demikian, 
artinya tahanan pentanahan nilainya tidak nol. Hal 
ini terutama disebabkan oleh adanya tahanan 
kontak antara alat pentanahan dengan tanah di 
mana alat tersebut dipasang (dalam tanah).  



1. Batang pentanahan tunggal (single grounding 
rod).  

 

 

 

2. Batang pentanahan ganda (multiple grounding 
rod). Terdiri dari beberapa  

batang tunggal yang  

dihubungkan paralel. 

Alat pentanahan 



3. Anyaman pentanahan (grounding mesh), 
merupakan anyaman kawat tembaga. 

 

 

 

4. Pelat pentanahan (grounding plate), yaitu 
pelat tembaga. 

 



 Tahanan pentanahan selain ditimbulkan oleh tahanan 
kontak, juga ditimbulkan oleh tahanan sambungan antara 
alat pentanahan dengan kawat penghubungnya.  

 Unsur lain yang menjadi bagian dari tahanan pentanahan adalah 
tahanan dari tanah yang ada di sekitar alat pentanahan yang 
menghambat aliran muatan listrik (arus listrik) yang keluar dari alat 
pentanahan tersebut. 

 Arus listrik yang keluar dari alat pentanahan ini menghadapi bagian-
bagian tanah yang berbeda tahanan jenisnya. Untuk jenis tanah 
yang sama, tahanan jenisnya dipengaruhi oleh kedalamannya. 
Makin dalam letaknya, umumnya makin kecil tahanan jenisnya, 
karena komposisinya makin padat dan umumnya juga lebih basah.  

 Oleh karena itu, dalam memasang batang pentanahan, makin dalam 
pemasangannya akan makin baik hasilnya dalam arti akan didapat 
tahanan pentanahan yang makin rendah. 



Tahanan 
Pentanahan 

Sambungan 
Kawat 

Kepadatan 
Tanah 

Kedalaman 
Arde 



Sistem Pentanahan 
Titik Netral Sistem 

• Pentanahan titik netral dari sistem tenaga 
merupakan suatu keharusan.  

• Pentanahan titik netral ini dilakukan pada 
alternator pembangkit listrik, transformator 
daya pada gardu-gardu induk dan gardu-
gardu distribusi/Panel. 

 



skema pentanahan netral 
sistem daya, 

TN (Terra Neutral) System,  

4. TT (Terra Terra) 

5. IT (Impedance Terra) 

 

 

(Terra = bhs Perancis yang berarti bumi atau tanah) 

TN - Combinated 

TN – C - Separated 

TN - Separated 

2 

1 

3 



TN-C (Terra Neutral-Combined): 
Saluran Tanah dan Netral-Disatukan 

• Pada sistem ini saluran netral dan saluran pengaman 
disatukan pada sistem secara keseluruhan. Semua bagian 
sistem mempunyai saluran PEN (Protective Earth Neutral) 
yang merupakan kombinasi antara saluran N dan PE. 
Disini seluruh bagian sistem mempunyai saluran PEN 
yang sama. 



• Saluran Tanah dan Netral disatukan dan dipisah. 

• Pada sistem ini saluran netral dan saluran 
pengaman dijadikan menjadi satu saluran pada 
sebagian sistem dan terpisah pada sebagian 
sistem yang lain.  



Gambar diatas terlihat bahwa bagian sistem 1 dan 2 
mempunyai satu hantaran PEN (combined). Sedangkan 
pada bagian sistem 3 menggunakan dua hantaran, N 
dan PE secara terpisah (separated). 



TN-S (Terra Neutral-Separated) 
Saluran Tanah dan Netral-dipisah 

• Pada sistem ini saluran netral dan saluran 
pengaman terdapat pada sistem secara 
keseluruhan. Jadi semua sistem mempunyai dua 
saluran N dan PE secara tersendiri (separated). 



TT (Terra Terra) 
system Saluran Tanah dan Tanah 

• Sistem yang titik netralnya disambung 
langsung ke tanah, namun bagian-bagian 
instalasi yang konduktif disambungkan ke 
elektroda pentanahan yang berbeda (berdiri 
sendiri).  



 

 

 

 

Gambar di atas terlihat bahwa pentanahan 
peralatan dilakukan melalui sistem pentanahan 
yang berbeda dengan pentanahan titik netral. 

 



IT (Impedance Terra)  
Saluran Tanah melalui Impedansi 

• Sistem rangkaian tidak mempunyai hubungan 
langsung ke tanah namun melalui suatu 
impedansi, sedangkan bagian konduktif 
instalasi dihubung langsung ke elektroda 
pentanahan secara terpisah. Sistem ini juga 
disebut sistem pentanahan impedansi.  



• Jenis sambungan titik netral, yaitu melalui 
reaktansi, tahanan dan kumparan petersen.  


