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Tujuan Kegiatan Pembelajaran :

• Siswa memahami macam-macam kriteria 
pemilihan perlengkapan hubung bagi

• Siswa dapat menentukan jenis Perlengkapan
hubung yang akan digunakan sesuai kebutuhan



Kriteria Pemilihan Panel
1. Panel harus terlihat rapi, teratur dan harus

ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa.

2. Panel harus mudah dalam pemeliharaan dan
pelayanan.

3. Semua Komponen harus terjangkau oleh
tangan tanpa bantuan tangga atau alat Bantu 
lainnya.

4. Penyambungan saluran masuk (feeder) dan 
saluran keluar pada Panel harus 
menggunakan terminal sehingga
penyambungan dengan komponen dapat
dilakukan dengan mudah, teratur dan aman.



5. Terminal kabel kontrol harus diletakkan
terpisah dengan kabel power atau saluran
daya.

6. Komponen Panel harus diatur dan ditata
letaknya sesuai anjuran pabrikanya.



Kriteria pemilihan Panel dapat 

dikelompokkan dalam empat kategori,
1. Arus
2. Sifat Proteksi dan instalasi

- Jumlah bukaan / pintu
- Ukuran proteksi
- Bahan Panel

3. Komponen yang terpasang
- Non-withdrawable (Pemasangan tetap)
- Removable (sub-assembly)/pindah-pindah
- Withdrawable(Pemasangan sisttem laci)

4. Aplikasi
Kegunaan dari panel tersebut.



Berikut adalah contoh dari beberapa pemakaian 
Panel yang lazim ditemui dilapangan :
• Panel untuk penerangan dan daya
• Panel untuk unit konsumen
• Panel untuk distribusi sistem saluran 

penghantar (trunking)
• Panel untuk perbaikan faktor daya
• Panel untuk distribusi di Industri
• Panel untuk distribusi motor-motor
• Panel utama
• Panel untuk distribusi
• Panel untuk sub distribusi
• Panel untuk sistem kontrol



Dalam kasus ini panel utama menerima suplai
langsung dari suatu transformator daya kemudian
didistribusikan untuk masing-masing sub bagian
mencakup Panel daya untuk motor (motor 
distribution board), control system, panel 
distribusi untuk penerangan (distribution board 
for lighting), untuk Air conditioning untuk bengkel
dan lain-lain.







Macam-Macam Perlengkapan Hubung

Bagi
a. Konstruksi Panel

b. Konstruksi Cubicle

c. Unit Withdrawable

d. Konstruksi Box-type

e. Tingkat Proteksi

f. Standar Desain Panel

g. Cable Trays



Konstruksi Panel
Dilengkapi dengan perlindungan terhadap adanya
kontak dengan bagian-bagian aktif pada sisi
pengoperasian panel (sisi bagian depan). Tetapi 
pada bagian panel lainya tidak diberi tutup ( 
bagian sisi samping dan belakang). Panel jenis ini
juga hanya boleh digunakan untuk area kerja
tertutup. Oleh karena itu panel jenis ini juga jarang
digunakan.

Macam-Macam Panel



Bentuk Konstruksi Panel

Panel jika ditinjau dari segi bentuk konstruksinya, 
dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Konstruksi Terbuka

• Panel dengan konstruksi terbuka ini pada 
bagian-bagian yang aktif/ bertegangan seperti
rel, terminal dan penghantar dapat terlihat dan
terjangkau dari segala sisi. Pemasangan Panel
sistem terbuka ini hanya diijinkan pada ruangan
yang tertutup dan hanya operator atau orang 
yang profesional yang boleh masuk dalam
ruangan tersebut.



2) Konstruksi Semi -Tertutup

• panel ini dilengkapi dengan pengaman yang dapat
mencegah terjadi kontak dengan bagian-bagian
yang bertegangan pada Panel.

• Pengaman ini pada umumnya dipasang pada bagian
sakelar/tombol operasi muka, sehingga operator 
tidak mempunyai akses menyentuh bagian-bagian
yang bertegangan pada Panel dari arah muka.

• tidak semua sisi tertutup, seperti pada bagian
belakang dan sampingnya.

• Panel jenis ini hanya diijinkan dipasang pada
ruangan tertutup dan hanya operator atau orang 
yang profesional yang boleh masuk ruangan
tersebut.





3) Konstruksi Lemari (Cubicle)
• Panel jenis ini tertutup pada semua

sisinya, sehingga tidak ada akses
untuk kontak dengan bagian yang 
bertegangan selama pengoperasian, 
pemasangan Panel jenis dapat
dipasang pada tempat-tempat umum
pengoperasian listrik.





4) Konstruksi Kotak (Box)

• Panel jenis kotak (box) ini ada yang terbuat dari 
bahan isolasi, plat logam, baja tuang, dsb. Di 
dalam kotak tersebut sudah dilengkapi dengan 
tempat untuk pengikat pemasangan rel, 
sekering, sakelar kontraktor dsb.



Konstruksi Cubicle
• Pada Konstruksi Panel jenis cubicle maka

seluruh sisi-sisi Panel telah diberi penutup, 
sehingga kontak dengan bagian aktif selama
bekerja dapat dihindarkan.

• Instalasi Panel jenis ini dapat digunakan untuk
semua area kerja yang lebih umum di dalam
ataupun di luar. Dalam banyak kasus maka
tinggi cubiclenya biasanya lebih besar dari 1 
meter (tinggi standar cubicle adalah 2,2 meter). 
Cubicle dibuat dengan sejumlah seksi (panel).





• Dewasa ini, pemakaian cubicle menjadi pilihan
utama, karena seluruh kemungkinan dapat
ditampilkan secara optimum tanpa memandang
proteksinya baik terhadap personil maupun 
terhadap sistemnya sendiri.

• Dalam prakteknya, konstruksi cubicle ini
seringkali dilengkapi dengan pintu-pintu yang 
dilengkapi dengan pelapis (seal) yang gampang
dibuka tutup. Pada setiap pintu –pintu
compartement individual, terdapat item-item 
komponen yang terpasang secara withdrawable
atau non-withdrawable.





Pemilihan Panel induk

• Rating arus peralatan harus sampai dengan 
4000A

• Bahan selungkup dari plat baja

• Tinggi 2200 mm

• Metode pemasangan peralatan Panel dengan
sistem pemasangan tetap atau tidak tetap
(withdrawable)

• Kemampuan menahan arus hubungan singkat 
sampai dengan 176 kA

• Tingkat pengamanan untuk selungkup IP 40 atau 
IP 54



Panel distribusi :

• Rating arus peralatan sampai dengan 2000 A

• Bahan selungkup berupa bahan isolasi, plat 
logam dan baja tuang

• Penggunaan Panel box tinggi < 1000 mm

• Pemasangan peralatan dalam panel dipasang
secara tetap

• Kemampuan menahan arus hubungan singkat 
sampai dengan 80kA

• Tingkat pengaman sampai dengan IP 65



DATA TEKNIS

1. Kemampuan Menahan Arus Hubung 

Singkat

• Arus hubung singkat prospektif yang mengalir 
pada instalasi antara saluran masuk menuju 
Panel induk atau Panel distribusi dan kabel yang 
menuju ke beban tidak boleh melebihi 
kemampuan menahan arus hubung singkat dari 
peralatan yang terpasang di Panel.



2. Derajat Pengamanan

• Derajat pengamanan ini tergantung oleh kondisi 
lokasi pemasangan dan kondisi sekelilingnya. 
Panel harus dilengkapi dengan pengaman yang 
dapat mencegah terjadinya tegangan sentuh, 
benturan benda asing dan air.

• Index Protection

../DIL/Modul DIL/Simbol instalasi listrik.pdf


3. Selungkup dari bahan penyekat.

• Selungkup yang digunakan untuk Panel harus 
diproteksi terhadap korosi dan tegangan sentuh. 
Pada umumnya dipasaran ditawarkan dua 
macam bahan yaitu bahan metal dan bahan 
penyekat, seperti polyester yang dicampur 
dengan fiberglass atau bahan penyekat lainnya.



4. Permukaan selungkup logam

• Semua jenis konstruksi Panel baik selungkup 
maupun struktur untuk pemasangan komponen 
yang terbuat dari logam harus diproteksi dengan 
finishing permukaan yang baik. Pada umumnya 
selungkup Panel dicat dengan menggunakan 
“Polyester Epoxy Powder”, sehingga mempunyai 
sifat mekanik yang cukup baik.



5. Pemasangan

Sebelum menentukan jenis Panel yang akan
dipakai perlu pula dipertimbangkan cara
pemasangannya. Ada beberapa cara dalam
pemasangan Panel yaitu : 

• Di lantai dekat dinding

• Di lantai, berdiri bebas di ruangan

• Menempel tetap di dinding

• Digantung di langit-langit

• Dipasang di rak



Metode pemasangan

perlengkapan bagian Panel

1) Pemasangan dengan cara tetap (fix) 

2) Mudah dipindah-pindah (removable) 

3) dan sistem laci (withdrawable),



Pemasangan dengan cara tetap (fix) 

Pada pemasangan ini unit saluran keluar
secara permanen dihubungkan ke rel
melalui kabel atau penghantar rel. Untuk
mengganti perlengkapan maka perlu 
diisolasi terhadap rel, kabel yang menuju 
ke motor dan kabel untuk kontrol, dan
pengukuran yang dihubungkan secara
langsung maupun melalui terminal harus 
diputuskan.



Gambar ini adalah contoh dari bagian Panel dengan 

pemasangan tetap (fix).



Mudah dipindah-pindah (removable) 

Untuk sistem yang dapat
dipindah-pindah input 
diperoleh melalui sebuah
kotak isolasi 3 fasa yang 
memberikan daya listrik
dari rel ke perlengkapan
dengan menggunakan 
tusuk kontak 3 fasa.



sistem laci (withdrawable),

pada sistem laci ini mempunyai keunggulan yaitu
mudah dalam pelayanan dan keamanan
operatornya lebih terjamin. Pada sistem ini baik 
untuk saluran masuk dan keluar
penyambungannya dengan sistem kontak tusuk, 
sehingga kita tidak perlu melepas kabel yang 
menuju ke motor, kecuali itu juga pada sistem laci
(withdrawable) ini dilengkapi dengan sakelar
pembatas pada rangkaian pengunci kumparan
kontaktor yang berfungsi sebagai sakelar interlok
mekanik untuk mencegah agar unit tidak bisa 
diaktifkan sebelum posisi dari unit pada
waktu memasukkan betul-betul telah tersambung
sempurna.





Peralatan Pengaman Arus

Peralatan pengaman arus listrik untuk penghubung dan pemutus.pptx

