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Abstrak 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), adalah suatu badan yang bertugas 
untuk memeriksa produk – produk yang di konsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya 
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM), maka produk – produk akan diuji 
di laboratorium sebelum beredar di masyarakat. Dengan demikian diperlukan 
bangunan atau gedung yang digunakan sebagai laboratorium pengujian produk – 
produk tersebut. Saat ini, BPOM Banjarbaru akan melakukan perubahan denah atau 
luasan ruangan sehingga diperlukan penghitungan ulang untuk material maupun 
kebutuhan daya listrik yang digunakan. Rencana denah perubahan ruangan dibuat oleh 
konsultan perencana yang disesuaikan dengan konsep serta kebutuhan ruangan untuk 
dipakai pihak BPOM. Reviu desain diperlukan untuk menghitung material yang akan 
dipakai, pengaturan sistem pengkabelan untuk menyalakan lampu serta penghitungan 
ulang kebutuhan daya listrik yang akan digunakan pada denah ruangan yang baru. 
Dalam penelitian ini, dilakukan analisa penghitungan ulang kebutuhan daya listrik 
pada gedung BPOM setelah dilakukan perubahan denah bangunan. Dari hasil analisa 
penghitungan ulang kebutuhan daya listrik pada gedung BPOM, sebelum perubahan 
denah, kebutuhan daya listrik gedung A adalah sebesar 207 kVA dan gedung B 290 
kV, sesudah perubahan denah gedung A menjadi lebih kecil yaitu sebesar 204 kVA 
dan gedung B sebesar 232 kVA, karena luasan ruangan yang digunakan menjadi lebih 
kecil.  
 
Kata kunci : BPOM, Denah ruangan, Daya listrik, hitung ulang 
PENDAHULUAN 
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 
(SisPOM), memerlukan sebuah 
bangunan untuk dijadikan laboratorium 
uji produk maupun pemeriksaan 
produk – produk sebelum beredar ke 
masyarakat atau konsumen. Untuk 
membangun sebuah bangunan yang 

akan digunakan, diperlukan 
perencanaan bangunan sesuai dengan 
keperluan SisPOM. Dalam 
perencanaan pembangunan, diperlukan 
kerjasama antara pihak konsultan 
perencanaan bangunan dan juga dari 
pihak Badan POM untuk diskusi terkait 
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keperluan ruangan yang akan 
digunakan untuk penelitian sebuah 
produk (BPOM, 2015) 
Dari diskusi yang diadakan oleh 
konsultan perencana dan clien (pemilik 
gedung) maka konsultan pengawas 
akan menggambarkan gedung sesuai 
yang diperlukan oleh Badan POM 
(BPOM). Selanjutnya pihak perencana 
menyampaikan hasilnya ke BPOM. 
Apabila diperlukan perubahan bentuk 
ruangan atau luasan bangunan maka 
penggunaan daya yang di pakai juga 
akan berubah, menyesuaikan kondisi 
perubahan yang sudah disetujui 
Dengan adanya perubahan luasan 
bangunan, maka diadakan reviu desain 
untuk menghitung ulang material dan 
kebutuhan daya listrik yang akan 
digunakan di gedung tersebut.  
Dalam penelitian ini, akan dilakukan 
analisa penghitungan ulang kebutuhan 
daya listrik setelah dilakukan 
perubahan denah bangunan pada 
gedung BPOM Banjarbaru. 
 
METODE PENELITIAN  
Dalam penelitian ini, akan hitung ulang 
kebutuhan daya listrik setelah adanya 
perubahan denah pada gedung BPOM 
Banjarbaru. Langkahlangkah 
penelitian yang dilakukan adalah 
sebagai berikut:  

1. Akan dilakukan pengurangan 
luas ruangan, sehingga 
diperlukan penggambaran 
ulang atau reviu desain sesuai 
kebutuhan.  

2. Dengan adanya perubahan tata 
letak sebuah ruangan, maka 
untuk mekanikal elektrikal pun 

ikut berubah, menyesuaikan 
dengan yang diperlukan. 

3. Penghitungan kebutuhan daya 
listrik yang akan digunakan 
oleh gedung tersebut yang 
disesuaikan dengan standar 
PUIL. (Consultant, 2018) 
Rumus yang digunakan untuk 
menentukan titik lampu yang 
akan di pasang pada bangunan 
adalah: Daya lampu total = P x 
jumlah titik…….…(1) dengan : 
P = Daya lampu yang 
digunakan (Watt) 

4. Kemudian dibuat 
pengelompokan dan dijadikan 
beberapa grup daya di seluruh 
ruangan di tiap lantai untuk 
menghindari hubung singkat 
(korsleting). 

5. Dalam penghitungan daya yang 
akan di jadikan grup, 
ditentukan besaran arus listrik 
yang digunakan. Rumus yang 
digunakan untuk mencari 
keperluan arus listrik 1 phase 
adalah menggunakan 
persamaan (Automatic, 2019) : 

 

 
 
Kemudian ditentukan keperluan MCB 
3 phase untuk dijadikan sumber 
pembagi pada panel pembagi ke 
ruangan, dengan menggunakan rumus : 
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6. Pada setiap lantai dibuat satu 

sumber atau dibuat panel per 
lantai atau panel pembagi.   

7. Sumber daya pada panel setiap 
lantai di gabungkan ke sub 
panel atau panel per gedung 
yang disebut Sub Distributor 
Panel (SDP) 

 
HASIL PENELITIAN  
Setelah adanya perubahan denah dan 
luas ruangan, maka juga terjadi 
perubahan di bidang kelistrikan. 
Karena terjadi pengurangan luas 
ruangan, terjadi juga adanya 
pengurangan daya yang di perlukan. 
Ruangan gedung A yang awalnya 
seluas 49 x 21 meter dengan isi ruangan 
banyak bersekat, di ubah dengan 
mengurangi jumlah sekat ruangan 
tetapi tidak ada perubahan luas. Pada 
gedung B dengan luasan awal 58 x 32 
meter, terjadi perubahan luas ruangan 
dan pengaturan sekat ruangan. Gambar 
sebelum adanya perubahan denah pada 
gedung A dapat dilihat pada Gambar 1 
dan Gedung B pada Gambar 2. Gambar 
setelah adanya perubahan denah pada 
gedung A dapat dilihat pada Gambar 3 
dan perubahan Gedung B pada Gambar 
4. Setelah adanya perubahan denah, 
maka akan ada juga perubahan 

penggunaan daya pada gedung yang 
akan digunakan, sehingga diperlukan 
reviu desain penghitungan struktur, 
arsitektur, maupun kebutuhan daya 
yang akan di pakai. 

 

 

 
Pada Gambar 5 dan Gambar 6 
berturutturut dapat dilihat denah 
ruangan pada Gedung A sebelum 
diubah dan setelah diubah. 
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Setelah denah ruangan yang baru 
ditentukan, selanjutnya adalah 
menentukan keperluan daya yang 
dipakai di setiap ruangan. Langkah-
langkah untuk menentukan keperluan 
daya yang dipakai di setiap ruangan 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
1. Menentukan jumlah daya 

lampu dan stop kontak yang 
diperlukan pada ruangan 
tersebut. Daya lampu yang akan 
digunakan adalah tipe 2 x 19 
Watt. Di ruangan yang besar 
akan dipasang 9 titik dengan 3 
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titik lampu dan 6 titik 
 

 
stop kontak. Pada ruangan yang lebih 
kecil akan dipasang 2 titik dengan 
dengan 1 titik lampu dan 1 titik stop 
kontak. Pada pemakaian stop kontak, 
beban daya yang digunakan ke stop 
kontak diupayakan tidak boleh lebih 
dari 200 Watt. Rumus yang digunakan 
untuk menentukan titik lampu yang 
akan di pasang pada bangunan adalah 
persamaan (1), yaitu: Daya lampu total 
= P x jumlah titik Daya lampu yang 
akan digunakan adalah 2 x 19 Watt, di 
ruangan tersebut menggunakan 3 titik 
lampu maka : P = (2 x 19) x 3 = 114 
Watt 

2. Setelah ditentukan keperluan 
daya di setiap ruangan, langkah 
selanjutnya adalah 
menjumlahkan total daya 
lampu yang digunakan 
diseluruh ruangan. Kemudian 
dibuat pengelompokan dan 
dijadikan beberapa grup daya di 
seluruh ruangan di tiap lantai 
untuk menghindari hubung 
singkat (korsleting). 

3. Dalam penghitungan daya yang 
akan di jadikan grup, 
ditentukan besaran arus listrik 
yang digunakan. Rumus yang 
digunakan untuk mencari 

keperluan arus listrik 1 phase 
adalah menggunakan 
persamaan (2) dan Persamaan 
(3), yaitu: 

 
Contoh :  
Pada ruangan A dan B total daya lampu 
400 Watt, di ruangan A ada 4 stop 
kontak dan ruangan B ada 6 stop 
kontak. Dengan rumus tersebut maka 
dapat ditentukan: 

 
Grup 2 : Stop kontak untuk ruangan A 
+ B, karena sudah ada penentuan beban 
daya per stop kontak adalah 200 Watt 
oleh perencana, maka dapat dihitung : 

 
Setelah ditentukan pembagian grup 
setiap ruangan dan dibedakan antara 
jalur tegangan lampu dan stop kontak, 
kemudian menentukan keperluan MCB 
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3 phase untuk dijadikan sumber 
pembagi pada panel pembagi ke 
ruangan, dengan menggunakan 
Persamaan (4) dan Persamaan (5) : 

 
4. Jika pembagian grup sudah 

ditentukan, selanjutnya adalah 
pada setiap lantai dibuat satu 
sumber atau dibuat panel per 
lantai atau panel pembagi. Jika 
pada 1 lantai terdapat 4 panel 
pembagi, maka total daya dari 
semua panel tersebut yang akan 
digunakan untuk mengetahui 
besarnya daya yang diperlukan 
pada seluruh gedung. Pada 
Gambar 10 dapat dilihat 
diagram panel pembagi setelah 
adanya grup beban dan pada 
Gambar 11 adalah diagram dari 
SDP menuju panel pembagi. 

5. Selanjutnya, antara sumber 
daya pada panel lantai 1 dan 
panel lantai 2 di gabungkan ke 
sub panel atau panel per gedung 
yang disebut Sub Distributor 
Panel (SDP). Pada Gambar 12 
dapat dilihat diagram panel 
pembagi setelah adanya grup 
daya per lantai. 

 

 
6. Sedangkan untuk menentukan 

besaran kabel yang akan 
digunakan oleh perencana 
dengan syarat sesuai SNI, 
digunakan Tabel PUIL yang 
berisi ukuran kabel standar 
menurut standar PLN, yang 
dapat dilihat pada Tabel 1 
(Instalasi Listrik, 2021) Tabel 
1. Ukuran Kabel menurut 
Standar PUIL 
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Sebagai contoh cara membaca Tabel 1 
adalah sebagai berikut : 
Daya yang di perlukan adalah 
203565.04  

1. VA atau dapat dibulatkan 
menjadi 204.000VA atau 204 
kVA. 

2. Jika yang dicari daya nyata (P) 
dan yang diketahui adalah daya 
semu (S) sebesar 203565.04 

VA, maka dapat dihitung : 

 
3. Jika dilihat pada Tabel 1, daya 

sebesar 203565.04VA, dapat 
digolongkan sebagai Tegangan 
Rendah (TM).  

4. Dari nilai daya tersebut 
diperlukan arus pengantar 
dengan sistem proteksi ( MCB 
atau MCCB ) berukuran 355 A, 
380 Volt.  

5. Dari total daya 203565.04VA 
maka jenis kabel yang di 
perlukan adalah NYY / 
NFGBY dengan ukuran 4 x 150 
mm2 . 

Hasil analisa penghitungan ulang 
keperluan daya pada Sub Distributor 
Panel (SDP) sebelum adanya reviu 
desain dan sesudah dilakukan reviu 
desain adalah : 
 
Terhadap gedung A :  
Sebelum : 207000 VA = 207 kVA 
Sesudah : 203565.04 VA = 204 kVA 
 
Terhadap gedung B :  
Sebelum : 290482.98 VA = 290 kVA 
Sesudah : 232.260 AV = 232 kVA 
 
KESIMPULAN  
Dari hasil pekerjaan reviu desain 
gedung Badan POM Banjarbaru dapat 
disimpulkan bahwa dalam pekerjaan 
reviu desain denah gedung, baik 
perubahan ruangan maupun perubahan 
luas bangunan, diperlukan analisa 
penghitungan ulang kebutuhan 
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penggunaan daya listrik. Oleh karena 
itu pihak konsultan perencana 
ditugaskan untuk menghitung ulang 
keperluan material maupun daya yang 
akan digunakan pada setiap lantai 
hingga seluruh gedung. Sebelum 
dilakukan perubahan denah bangunan, 
penggunaan daya listrik adalah sebesar 
207000 VA atau 207 kVA dan sesudah 
adanya perubahan denah menjadi 
sebesar 203565.04 VA atau 204 kV 
terhadap gedung A dan kebutuhan daya 
listrik gedung B sebelum ada 
perubahan adalah sebesar 290482.98 
VA atau 290kVA, setelah ada 
perubahan denah menjadi lebih kecil 
yaitu sebesar 232.260 AV atau 232 
kVA. Sumber daya listrik dijadikan 1 
sumber dengan Power House atau 
bangunan tersendiri 
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