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Harga Pemasangan Listrik Per Titik 2015  

Harga pasang jaringan listrik per titik 2015 pada beberapa bulan terakhir mengalami perubahan 

beberapa kali dan hal ini tentu membuat para pemilik rumah yang menginginkan pemasangannya 

harus selalu update informasinya. 

 

Rumah pada jaman digital sangat membutuhkan energi listrik karena sebagian besar peralatan 

rumah tangga sudah memakai teknologi modern semisal microwave, laptop, tv lcd plasma dan 

lainnya. 

 

 
 

 

Harga pemasangan jaringan listrik per titik akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kami 

jelaskan sebagai berikut : 

 

1. Tenaga Pekerja  
Para pekerja pemasangan istalasi listrik pada umumnya memberikan tarif pada titik pemasangan, 

harganya pemasangan per titik bervariasi tergantung pada daerah dan tingkat keahlihan tukang 

listrik tersebut, semisal harga per titik di DKI Jakarta bisa mencapai lebih dari Rp.50.000, untuk 

pemasangan di rumah dan akan lebih mahal untuk pemasangan di perusahaan. 

 

2. Besaran KWH yang dipilih 
Kwh 450 watt, 900 watt dan 1300 watt tentu mempunyai tarif yang berbeda semakin besar daya 

jaringan listrik yang dipasang maka semakin mahal. Perhitungkan dahulu pemakaian listrik 

rumah atau perusahaan Anda sebelum melakukan pemasangan resmi, karena jika tidak sesuai 

maka proses pemasangan jaringan listrik akan membayar lagi dengan besaran tetap. 

 

3. Jenis kabel dan item listrik lainnya 
Kabel pejal tentu lebih mahal dibandingkan dengan kabel serabut, dan hal ini akan berpengaruh 
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pada harga pemasangan jaringan listrik di rumah Anda. Harga kabel pejal akan lebih mahal jika 

diameternya semakin tebal, maka pertimbangkan saja kebutuhan istalasi jaringan listrik Anda. 

 

4. Transportasi  
Biaya transportasi kadang mempengaruhi harga pemasangan jaringan listrik, semakin jauh Anda 

memakai jasa tukang pasang listrik maka biayanya semakin membengkak. 

 

Cara Menghitung Harga Pasang Jaringan Listrik 2015 
Cukup mudah dalam menghitung tarif pemasangan jaringan listrik karena tinggal mengkalikan 

faktor variabel yang ada dan telah kamis sebutkan di atas semisal berapakah harga pemasangan 

untuk 20 titik ? 

 

harga per titik itu Rp.50.000,- maka biaya untuk pemasangan 20 titik yaitu  

 

Rp.50.000,- x 20 = 1.000.000,- 

Daftar harga Pemasangan listrik non material 

 

No. Jenis Pekerjaan Harga per titik keterangan 

1.Pemasangan listrik lampu Rp.85.000 per titik (dari lampu kesakelar/dari sakelar ke mcb)  

2.Pemasangan listrik stop kontak Rp.85.000 per titik (dari stop kontak ke mcb) 

3. Pemasangan Control AC Rp.90.000 per titik 

4. Pemasangan antena Rp.55.000 per titik 

5. Pemasangan telepon Rp.45.000 per titik 

6. Pemasangan listrik panel mcb Rp.35.000 per titik 

7. Pemasangan listrik water heater Rp.45.000 per titik 

8. Pemasangan listrik kabel tufur Rp.15.000 per meter 

9. Pemasangan arde penel Rp.10.000 per meter 

 

Daftar harga Pemasangan listrik dg material 

no Jenis pekerjaan Harga per titik keterangan 

1. Pemasangan listrik lampu Rp.250.000 per titik(kabel standart NYM 3X2,5mm, sakelar broco, 

fiting (Tidak termasuk cup downlight dan tidak termasuk lampu)  

2. Pemasangan listrik stop kontak Rp.270.000 per titik(kabel standart NYM 3x2,5mm,stop 

kontak broco) 

3. Pemasangan Control AC Rp.260.000 per titik (kabel NYM 3x2,5mm ke indoor dan outdoor) 

4. Pemasangan antena Rp.260.000 per titik 

5. Pemasangan telepon Rp.235.000 per titik 

6. Pemasangan listrik water heater Rp.230.000 per titik (kabel NYM 3x2,5mm ke indoor dan 

outdoor) 

7. Pemasangan listrik kabel tufur Rp.35.000  permeter(NYY 3x4m) 

8. Pemasangan arde penel Rp.23.000 permeter (kabel BC 4mm) 

 

Perincian Harga Upah Kerja perbobokan 

 

no Jenis pekerjaan keterangan 

1. Pemasangan Saklar seri Rp.17.500 



2. Pemasangan Saklar single Rp.17.500 

3. Pemasangan Stop kontak Rp.27.500 

4. Pemasangan Outlet antena Rp.25.500 

5. Pemasangan Outlet telepon Rp.25.000 

6. Pemasangan Outlet MCB Rp.55.000 

 

Perincian Upah kerja pemasangan 

 

no Jenis pekerjaan Harga per titik keterangan 

1. Pemasangan lampu baret Rp.35.000 

2. Pemasangan lampu down light Rp.25.000 

3. Pemasangan lampu taman Rp.35.000 

4. Pemasangan lampu sorot Rp.30.000 

5. Pemasangan lampu hologen Rp.25.000 

6. Pemasangan lampuTL 2 x 40 watt Rp.40.000 

7. Pemasangan lampuTL 1 x 18 watt Rp.30.000 

8. Pemasangan lampu celling fan Rp.55.000 

9. Pemasangan exosfan Rp35.000 

10. Pemasangan Panel (hager box), Max 12 group Rp.160.000 

11. Pemasangan lampu dinding Rp.35.000 

 

Nah itulah ulasan harga pasang jaringan listrik sebagai petunjuk bagi Anda yang ingin 

membangun rumah yang bagus dan terpenuhi sumber energinya. 

Posted by Irawati Hamdany  
 

Sumber: http://tipsmembuatrumah.blogspot.co.id/2015/06/harga-pemasangan-listrik-per-titik-

2015.html 

Also feel free to discuss with us about this by 

gucimerbabu@gmail.com 

Regards, GUCI MERBABU SALATIGA 
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