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Kebijakan terkait Energi...

• Konservasi Energi....

• Diversivikasi Energi...



Konservasi Energi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2009

tentang Konservasi Energi, konservasi energi didedinisikan sebagai

upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan

sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi

pemanfaatannya.



Efisiensi energi merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam 

menggunakan sebuah peralatan atau mesin yang 

mengkonsumsi energi, untuk mendapatkan hasil yang sama.

Efisiensi energi sangat berfokus pada peralatan atau mesin 

yang mengkonsumsi energi. Efisiensi energi seringkali 

merupakan penggunaan teknologi pemakai energi yang lebih 

efisien.



Beberapa pengertian/istilah PP NO. 70 tahun 2009

• Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi
peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi
pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka
konservasi energi.

• Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa
panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika

• Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesa tuan Republik Indonesia

• Peralatan hemat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang
dalam pengoperasimnya memanfaatkan energi secara heinat sesuai
dengan benchmark hemat energi yang ditetapkan.



Tiga prinsip penghematan energi, yaitu :



Konservasi energi Vs efisiensi energi



Regulasi Terkait.. Konservasi Energi
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

• Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional

• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional - Lampiran I - Lampiran II

• Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Energi

• Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan
Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast

• Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan
Standar Kinerja Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi
Untuk Peranti Pengkondisi Udara.

• Perpres 22/2017



Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 2009, pasal 12 ayat (2). Pengguna sumber
energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan/atau energi
lebih besar aau sama dengan 6000 (enam ribu) setara ton minyak pertahun wajib
melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.

Ayat (3). Manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan:

(a) Menunjuk manajemen energi;

(b) Menyusun program konservasi energi;

(c) Melakukan audit energi secara berkala;

(d) Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan

(e) Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun .......



• Nilai energi aktual dari satu ton unit setara minyak adalah 41,850,000,000 joule
energi, atau 11.626 kilowatt jam bila dikonversi ke nilai daya listrik.
Pengukuran ini kurang lebih sama dengan 1,615 metrik ton batubara, yang akan
menghasilkan 39.680.000 British thermal unit (BTU) panas jika dibakar.



• Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan
konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan
efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan
teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi
pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan
meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung (PM
ESDM No. 14/2012).



Prosedur audit Energi

• Menerapkan K3 

• Menyiapkan Proses  Audit

• Melakukan Survey Lapangan

• Melakukan analisis data

• Membuat Laporan Audit Energi


