
Cara memilih Genset yang Baik dan Benar 

 

Saat ini, Genset (generator set) merupakan salah satu kebutuhan yang dapat kita golongkan ke dalam 

kebutuhan pokok. Karena jika misalnya terjadi pemadaman listrik oleh PLN maka kita otomatis akan 

mencari alternatif untuk menyalahkan listrik dengan menggunakan Genset  (Generator set).  

Nah.. untuk anda yang sedang berencana untuk membeli Genset, tidak usah bingung. Berikut kami 

berikan beberapa cara memilih genset yang baik dan benar, agar nantinya anda tidak kecewa saat sudah 

membeli genset tapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan anda. 

 Perhatikan Daya Listrik Yang dibutuhkan 

Hal pertama yang perlu kita perhatikan ialah mengetahui kebutuhan daya listrik yang akan kita 

gunakan. Untuk mengetahuinya, anda tidak perlu bingung harus menghitung satu per satu. 

Anda dapat dengan mudah mengetahuinya hanya dengan melihat kapasitas dari daya listrik PLN 

yang terpasang di rumah anda. Setelah mengetahuinya, anda dapat mengkalkulasikan genset 

dengan kapasitas berapa watt yang akan digunakan. Contohnya, jika kapasitas daya listrik di 

rumah anda 1200 watt, maka belilah genset dengan kapasitas daya 30-40% lebih besar dari 

kapasitas daya listrik di rumah anda. Agar nantinya dapat mencukupi jika ada penambahan 

berbagai barang elektronik. 

 

 Pertimbangkan Bahan Bakar yang Akan Digunakan 

Untuk Genset atau generator set sendiri, sampai saat ini ada yang menggunakan bahan bakar 

bensin, dan solar seperti pada genset Perkins, genset Cummins, genset Kubota, genset 

Powerlink. Tetapi ada juga yang menggunakan bahan bakar Gas. Untuk itu anda sebaiknya 

memilih antara ketiga bahan bakar tersebut, salah satu yang paling mudah anda dapatkan, agar 

nantinya tidak menyusahkan anda dalam mencari bahan bakarnya. 

 

 Perhatikan Spesifikasi Suara Genset 

Salah satu hal yang tentunya harus kita perhatikan juga ialah suara dari genset atau generator 

set yang akan kita beli. Untuk suara / tingkat kebisingan sendiri dapat kita sesuaikan dengan 

tempat tinggal kita. Jika kita tinggal di daerah kota yang jarak antara satu rumah dan lainnya 



sangat dekat, maka disarankan untuk menggunakan genset (generator set) yang tidak terlalu 

bising sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Tetapi walaupun bertempat tinggal di daerah 

yang kurang penduduk, disarankan juga untuk tidak menggunakan genset yang terlalu bising, 

untuk menjaga kesehatan sistem pendengaran. 

 

 Ukuran Genset 

Ukuran dari genset sendiri sangat perlu kita perhatikan. Untuk genset yang dipakai untuk rumah, 

ada baiknya menggunakan genset yang tidak terlalu besar, karena pada genset Perkins, genset 

Cummins, genset Kubota, dan beberapa genset lainnya sudah ada yang memiliki daya yang 

cukup besar walau ukurannya agak kecil. Lagipula untuk pemakaian jenis rumahan tidak 

membutuhkan genset dengan daya yang sangat besar. Sehingga dapat menggunakan yang 

berukuran kecil agar mudah di pindahkan. Tapi untuk pemakaian di hotel atau tempat tempat 

yang membutuhkan daya listrik besar, menggunakan genset besar juga bukan merupakan suatu 

masalah. 


