
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 
 Praktikum dan demonstrasi untuk pengajaran 
 Penelitian mahasiswa dan dosen 
 Pengabdian kepada masyarakat berupa 

pengujian isolasi peralatan listrik 
 
EKUIPMEN DAN INSTRUMEN KHUSUS 
 KIT Pembangkitan tegangan tinggi AC (200 kV) 
 KIT Pembangkitan dan pengukuran tegangan 

tinggi DC (280 kV) 
 KIT Pembangkitan tegangan tinggi Impuls (280 

kV) TIPE 1,2/50 µS 
 Meja kontrol untuk pengontrolan dan peralatan 

pengukuran tegangan tinggi AC, DC, dan Impuls 
 Jembatan Schering, Osiloskop digital 100 MHz 

storage, Insulation Tester, Earthing Tester, µohm 
Meter 

 
KEGIATAN PENELITIAN 
 Arester, rekayasa arester sela udara dan 

karakterisasi 
 Grounding dan proteksi tegangan lebih 
 Rekayasa isolasi dari bahan resin dan 

karakterisasi 
 Aplikasi medan tinggi untuk penjernihan udara 

dan air 
 Rekayasa generator impuls 
 Aplikasi bahan minyak untuk isolasi dan 

karakterisasi isolasi minyak 
 Pengaruh pembasahan pada isolator keramik 

dan silicon rubber 
 Rekayasa arester PCB 
 Pengujian isolator rantai (isolator suspense) 
 
 

KEGIATAN PENGUJIAN 
 Pengujian arester 
 Pengujian ketahanan pencetus seismic 

(detonator) 
 Pengujian ketahanan lampu penerangan jalan 
 Pengujian stresmer penangkap petir 
 Pengujian isolator gas 
 Pengujian isolator minyak 
 Pengujian isolator padat 
 Pengujian pelepasan parsial 
 Pengujian distribusi tegangan pada isolator 

rantai 
 Pengujian arus bocor pada isolator, arester, dan 

FCO (Fuse Cut Out 20 kV) 
 
PRODUK PENELITIAN 
 Rancang bangun susunan elektroda bola dengan 

sela udara sebagai peralatan proteksi tegangan 
lebih kelas 6 kV 

 Rancang bangun susunan elektroda koaksial 
dengan sela udara sebagai peralatan proteksi 
tegangan lebih kelas 4 kV 

 Rancang bangun arester PCB sebagai peralatan 
proteksi tegangan lebih kelas 4 kV 

 Rancang bangun arester PCB sebagai peralatan 
proteksi tegangan lebih kelas 1.5 kV 

 Karakteristik volt-waktu arester keramik dengan 
tegangan 20 kV 

 Analisis elemen decoupling untuk koordinasi 
arester PCB 4 kV dan arester PCB 1,5 kV 

 Rekayasa elemen decoupling untuk koordinasi 
arester PCB 1,5 kV dan diode zener 0.8 kV 

 Rancangan bangun generator impuls hybrid 10 
kV dengan tipe 1,2/50 µs dan 15 kA tipe 8/20 µs 

 Pengaruh pembasahan isolator rantai terhadap 
distribusi tegangan dan arus bocor 

 Pengaruh pembasahan isolator rantai terhadap 
distribusi tegangan dan arus bocor 

 Pengaruh komposisi campuran resin dan bahan 
pengeras terhadap arus bocor dan konduktivitas 

 Pengaruh elektroda jarum-piring terhadap 
tegangan tembus pada minyak kelapa sawit 

 Pengaruh bentuk dan konfigurasi busbar 
terhadap kemampuan hantar arus 
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JURNAL DAN PROCEEDING 
 Rancang bangun susunan elektroda koaksial 

dengan sela udara sebagai peralatan proteksi 
tegangan lebih kelas 4 kV 

 Rancang bangun arester PCB sebagai peralatan 
proteksi tegangan lebih kelas 4 kV 

 Rancang bangun arester PCB sebagai peralatan 
proteksi tegangan lebih kelas 1.5 kV 

 Pengaruh elektroda jarum-piring terhadap 
tegangan tembus pada minyak kelapa sawit 

 Karakteristik volt-waktu arester keramik dengan 
tegangan 20 kV 

 
PELAYANAN DAN KERJASAMA 
 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 
 PT. Pindad Malang 
 RWK-INC China 
 PT. Piramida Kencana Jakarta 
 BPCC – China 
 Soko.Co. Ltd. Korea 
 CV. Kurnia Dwitama Jakarta 

 PT. Faidi Systema Solusindo 
 PT. DAHANA PINDAD 
 PT. PLN (Persero) 
 CV. DINAMIKA SOLUSI 
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