
PEDOMAN

INVESTASI
EFISIENSI ENERGI

AGUSTUS 2021





 

  i  

 

PEDOMAN INVESTASI 

EFISIENSI ENERGI  

© Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE), Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (KESDM) dan United Nations Development Programme, 2021. 

 

Kutipan: DJEBTKE-KESDM. 2021. Pedoman Investasi Efisiensi Energi. Direktorat Jenderal Energi Baru, 

Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. 

 

Kontributor:  

Direktorat Konservasi Energi, DJEBTKE-KESDM 

United Nations Development Programme 

PT Cagar Bentara Sakti (Konsultan) 

 

Pedoman Investasi Efisiensi Energi ini disiapkan di bawah Proyek Market Transformation for Renewable Energy 

and Energy Efficiency (MTRE3), United Nations Development Programme (UNDP) dan didanai oleh Global 

Environment Facility (GEF). Pedoman ini disusun melalui kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Energi 

Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), 

Republik Indonesia sebagai mitra pelaksana Proyek MTRE3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, 

meliputi pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan, juga dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) 

untuk memastikan serta menjaga keakuratan materi yang dimuat dalam pedoman ini. 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Publikasi ini beserta materi di dalamnya disusun “sebagaimana adanya”. Upaya terbaik dan kehati-hatian telah dilakukan oleh 

DJEBTKE-ESDM dan UNDP untuk memverifikasi keandalan materi dalam publikasi ini. Namun, DJEBTKE-KESDM maupun UNDP 

tidak memberikan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat, dan tidak bertanggung jawab atau berkewajiban 

atas konsekuensi apa pun dari penggunaan publikasi ini serta materi yang termuat di dalamnya. 

Apabila tidak terdapat ketentuan lain, materi dalam publikasi ini dapat digunakan, dibagikan, disalin, diproduksi ulang, dicetak 

dan/atau disimpan secara bebas dengan memberikan referensi yang menjelaskan bahwa DJEBTKE-KESDM dan UNDP adalah 

sumber sekaligus pemegang hak cipta. Publikasi ini tidak disiapkan untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya dalam 

bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari DJEBTKE-KESDM dan/atau UNDP. Materi dalam publikasi ini yang berkaitan 

dengan pihak ketiga mungkin tunduk pada persyaratan penggunaan dan pembatasan yang terpisah, dan izin yang sesuai dari 

pihak ketiga ini mungkin perlu didapatkan sebelum penggunaan materi terkait. 

  



 

ii   

 

  



 

  iii  

 

Kata Pengantar 

Dalam rangka mendukung perencanaan dan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim pada sektor 
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melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (KESDM), membentuk proyek Market Transformation through Design and 

Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3). Proyek MTRE3 

diharapkan dapat mendukung pencapaian target pemerintah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan 

sebesar 23% dan mengurangi intensitas energi sebesar 1% di tahun 2025. Secara jangka panjang 

pencapaian ini diharapkan dapat mendukung target SDGs 1 (no poverty) dan 7 (affordable and clean 

energy). Dalam implementasinya, proyek MTRE3 mencakup berbagai aktivitas di tingkat nasional maupun 

subnasional, yaitu di 4 provinsi percontohan: Riau, Jambi, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Salah satu komponen proyek MTRE3, yaitu komponen II, bertujuan untuk mendukung transformasi pasar 

melalui implementasi aksi mitigasi pada pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi 

energi (EE). Transformasi pasar EBT dan EE dilakukan melalui pemberian dukungan fasilitas Sustainable 

Energy Fund (SEF) kepada para pengembang, fasilitas proyek percontohan manajemen energi dan 
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daerah di 4 provinsi percontohan melalui kegiatan Integrated Market Service Center (IMSC). 

Merujuk pada tujuan transformasi pasar di atas, laporan ini disusun untuk memberikan rekomendasi 

perbaikan (enhancement) sistem informasi investasi energi terbarukan (ET) dan efisiensi energi (EE), yang 

diharapkan dapat mengakomodasi fungsi IMSC. Penyusunan rekomendasi ini merupakan bagian dari 

kegiatan “Development of Renewable Energy & Energy Efficiency Investment Guideline and 

Recommendation in Indonesia”. Pembahasan dan analisis yang dituangkan di dalam laporan ini dihasilkan 

melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya DJEBTKE-KESDM. Rekomendasi 

yang tertuang dalam laporan ini merupakan rekomendasi konseptual yang akan ditindaklanjuti dengan 

desain dan implementasi pengembangan sistem informasi pada kegiatan selanjutnya dari proyek MTRE3. 
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Tentang Pedoman 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia telah 

menargetkan porsi energi terbarukan di bauran energi primer nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% 

di tahun 2050, serta menargetkan 17% penghematan energi di tahun 2025. Di antara berbagai hal yang 

melandasi penetapan target tersebut adalah komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan 

kebutuhan untuk beralih menuju Green and Clean Energy yang sejalan dengan Sustainable Development 

Goals (SDGs) No. 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”. Oleh karena itu, United Nations Development 

Programme (UNDP) mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), khususnya 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE), dalam upaya 

pengembangan sektor energi terbarukan (ET) dan efisiensi energi (EE) di Indonesia melalui Proyek Market 

Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency (MTRE3) dengan pendanaan dari Global 

Environment Facility (GEF). 

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, pengembangan sektor ET dan EE di Indonesia tidak dapat 

diimplementasikan dengan optimal jika hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Oleh karena itu, partisipasi sektor swasta dalam konteks mobilisasi investasi (domestic & foreign 

direct investment) menjadi sangat krusial untuk mempercepat pengembangan ET dan EE dan mencapai 

target nasional. Namun demikian, mobilisasi investasi swasta dalam pengembangan ET dan EE masih 

menemui berbagai kendala, utamanya adalah proses bisnis/investasi yang relatif kompleks dan panjang, 

sementara—di sisi lain—pedoman investasi yang komprehensif dan terkini (updated) belum tersedia. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, UNDP dan DJEBTKE melalui Proyek MTRE3 

menyelenggarakan program kegiatan yang berjudul “Development of Renewable Energy (RE) & Energy 

Efficiency (EE) Investment Guidelines and Recommendation in Indonesia”. Program kegiatan ini bertujuan 

untuk mengembangkan pedoman investasi ET & EE serta merumuskan rekomendasi sebagai referensi 

untuk pengembangan Sistem Informasi Investasi ET & EE di Indonesia. 

Mengingat kompleksitas proses bisnis/investasi dalam pengembangan ET/EE, kegiatan pengembangan 

pedoman investasi ini memiliki signifikansi yang besar antara lain: (i) memberikan gambaran secara jelas 

(clear) kepada investor/pengembang dan pemangku kepentingan terkait mengenai proses bisnis/investasi 

dalam pengembangan ET & EE di Indonesia berdasarkan kerangka regulasi terkini; (ii) memberikan 

panduan komprehensif dan sistematis, sehingga diharapkan mudah diikuti oleh investor/pengembang 

serta pemangku kepentingan terkait. 

Pedoman Investasi Efisiensi Energi ini merupakan salah satu dari empat (4) pedoman yang dihasilkan dari 

program kegiatan pengembangan pedoman investasi ET & EE di Indonesia. Pedoman ini telah disusun 

secara sistematis dan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan terkait. Sistematika dari 

masing-masing bab yang tercakup dalam pedoman ini diuraikan secara ringkas di bawah ini. 
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Bab 1: Pendahuluan & Status Terkini 

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai implementasi efisiensi energi, mencakup 

regulasi dasar serta target dan peran pemerintah terkait kegiatan efisiensi energi. Di samping itu, bab ini 

juga menyajikan contoh success story implementasi efisiensi energi di sektor industri, komersial, 

transportasi, dan rumah tangga, yang dilengkapi estimasi hasil penghematan yang diperoleh dari kegiatan 

efisiensi energi. 

Bab 2: Peluang Implementasi Efisiensi Energi 

Bab ini disusun untuk memberikan informasi mengenai peluang implementasi efisiensi energi yang ditinjau 

dari: (i) potensi penghematan energi secara umum per aktivitas di sektor industri manufaktur dan potensi 

penghematan energi berdasarkan teknologi hemat energi; (ii) peluang implementasi efisiensi energi di 

provinsi percontohan MTRE3—berupa data intensitas energi serta proyeksi reduksi konsumsi energi dan 

reduksi emisi GRK; dan (iii) in-depth review terhadap peluang dekarbonisasi di provinsi percontohan 

MTRE3, sebagai dasar dalam memilih opsi dekarbonisasi yang cost-effective dengan metode marginal 

abatement cost curve (MACC). 

Bab 3: Kerangka Regulasi 

Bab ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kerangka regulasi terkini—telah merujuk pada 

Undang Undang Cipta Kerja beserta turunannya—yang berkaitan dengan implementasi efisiensi energi di 

Indonesia. Kerangka regulasi disusun dalam bentuk diagram, dikelompokkan berdasarkan kategori, dan 

ditabulasikan, lengkap dengan deskripsi umumnya. 

Bab 4: Pemangku Kepentingan Kunci dalam Implementasi Efisiensi Energi 

Bab ini disusun untuk memberikan informasi terkait pemangku kepentingan kunci (key actors), termasuk 

peran dan kewenangannya, dalam implementasi efisiensi energi di Indonesia. 

Bab 5: Program Pemerintah terkait Implementasi Efisiensi Energi 

Bab ini disusun untuk memberikan informasi mengenai program pemerintah terkait implementasi efisiensi 

energi di Indonesia. Informasi yang diberikan mencakup program dari berbagai kementerian terkait dan 

secara khusus berfokus program konservasi energi yang diselenggarakan oleh DJEBTKE-KESDM. 

Bab 6: Opsi Investasi di Bidang Efisiensi Energi 

Bab ini disusun untuk memberikan informasi mengenai opsi investasi di bidang efisiensi energi untuk sektor 

swasta dan publik di Indonesia. 

Bab 7: Penyedia Dana Potensial 

Bab ini disusun untuk menguraikan opsi pembiayaan proyek beserta daftar penyedia dana potensial terkait 

implementasi efisiensi energi di Indonesia. 

Lampiran: Future Technology Ramah Lingkungan Menuju NZE 

Lampiran ini disusun sebagai pengayaan Pedoman Investasi Efisiensi Energi untuk memberikan 

gambaran umum mengenai skenario proyeksi reduksi emisi menuju Net-Zero Emissions (NZE) dengan 

contoh teknologi terobosan antara lain (i) Carbon Capture & Storage/Carbon Capture, Utilisation & 
Storage (CCS/CCUS); dan (ii) Green Hydrogen  



 

  vii  

 

Daftar Isi 

Kata Pengantar ............................................................................................................................................................ iii 

Tentang Pedoman ........................................................................................................................................................ v 

Daftar Isi....................................................................................................................................................................... vii 

Daftar Gambar ............................................................................................................................................................. ix 

Daftar Tabel ................................................................................................................................................................. xi 

Daftar Box ................................................................................................................................................................... xii 

Daftar Singkatan ....................................................................................................................................................... xiii 

Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................................... xvii 

1. Pendahuluan & Status Terkini ............................................................................................................................... xvii 

2. Peluang Implementasi Efisiensi Energi .............................................................................................................. xix 

3. Kerangka Regulasi .................................................................................................................................................. xxiii 

4. Pemangku Kepentingan Kunci dalam Implementasi Efisiensi Energi..................................................... xxv 

5. Program Pemerintah terkait Implementasi Efisiensi Energi .................................................................... xxvii 

6. Opsi Investasi di Bidang Efisiensi Energi ........................................................................................................ xxxi 

7. Penyedia Dana Potensial .....................................................................................................................................xxxv 

1 Pendahuluan & Status Terkini .......................................................................................................................... 3 

1.1 Pendahuluan ............................................................................................................................................................. 3 

1.2 Success Story Implementasi Efisiensi Energi di Indonesia ........................................................................ 5 

2 Peluang Implementasi Efisiensi Energi ......................................................................................................... 11 

2.1 Peluang Implementasi Efisiensi Energi Secara Umum .............................................................................. 12 

2.2 Peluang Implementasi Efisiensi Energi di Provinsi Percontohan MTRE3 ............................................ 15 

2.2.1 Provinsi Riau ............................................................................................................................................... 18 

2.2.2 Provinsi Jambi ........................................................................................................................................... 23 

2.2.3 Provinsi Sulawesi Barat .......................................................................................................................... 28 

2.2.4 Provinsi Nusa Tenggara Timur ............................................................................................................ 33 

2.3 In-depth Review terhadap Peluang Dekarbonisasi di Empat Provinsi Percontohan ...................... 38 

2.3.1 MACC di Provinsi Riau ........................................................................................................................... 40 

2.3.2 MACC di Provinsi Jambi......................................................................................................................... 42 

2.3.3 MACC di Provinsi Sulawesi Barat ....................................................................................................... 44 

2.3.4 MACC di Provinsi Nusa Tenggara Timur ......................................................................................... 46 

3 Kerangka Regulasi ............................................................................................................................................ 51 

4 Pemangku Kepentingan Kunci dalam Implementasi Efisiensi Energi ................................................... 63 

4.1 Pengantar ................................................................................................................................................................ 63 



 

viii   

 

4.2 Pemangku Kepentingan Kunci dalam Program Efisiensi Energi .......................................................... 64 

5 Program Pemerintah terkait Implementasi Efisiensi Energi ................................................................... 69 

5.1 Program Konservasi Energi oleh Kementerian ESDM...............................................................................70 

5.1.1 Program Kemitraan .................................................................................................................................70 

5.1.2 Implementasi SNI ISO 50001 ............................................................................................................... 72 

5.1.3 Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi .............................................................................. 73 

5.1.4 Bandar Udara Ramah Lingkungan (Green Airport) ...................................................................... 73 

5.1.5 Label dan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) .................................................................... 73 

5.1.6 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi ............................................................................... 74 

5.1.7 Kebijakan & Regulasi .............................................................................................................................. 75 

5.2 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Proper) oleh Kementerian LHK ...................................................................................................................... 76 

5.3 Program Standar Industri Hijau (SIH) oleh Kementerian Perindustrian.............................................. 77 

5.4 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh Kementerian PUPR .............................................. 78 

6 Opsi Investasi di Bidang Efisiensi Energi ..................................................................................................... 81 

6.1 Sektor Swasta ........................................................................................................................................................ 82 

6.1.1 Modal Sendiri/Pinjaman ......................................................................................................................... 82 

6.1.2 Skema Kerja Sama dengan Swasta .................................................................................................... 82 

6.2 Sektor Publik ..........................................................................................................................................................84 

6.2.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ...............................................................84 

6.2.2 Pinjaman Daerah (Obligasi) .................................................................................................................. 85 

6.2.3 Pengadaan Barang/Jasa........................................................................................................................ 85 

7 Penyedia Dana Potensial ................................................................................................................................. 91 

7.1 Fasilitas Pembiayaan ............................................................................................................................................ 91 

7.2 Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia .......................................................................................................... 93 

7.3 Penyedia Dana Potensial Lainnya ................................................................................................................... 98 

LAMPIRAN ................................................................................................................................................................. 101 

Future Technology Ramah Lingkungan Menuju NZE ........................................................................................ 101 

Carbon Capture & Storage/Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCS/CCUS) ......................... 102 

Green Hydrogen .................................................................................................................................................. 107 

 

  



 

  ix  

 

Daftar Gambar 

Gambar 1:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provini Riau .................................... 18 

Gambar 2:  Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Riau ............................................ 19 

Gambar 3: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Riau........................................................... 19 

Gambar 4:  Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Riau .................................................................. 20 

Gambar 5:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Jambi .............................. 23 

Gambar 6:  Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Jambi ....................................... 24 

Gambar 7:  Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Jambi ...................................................... 24 

Gambar 8:  Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Jambi ................................................................ 25 

Gambar 9:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Sulawesi Barat ............. 28 

Gambar 10: Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Sulawesi Barat ...................... 29 

Gambar 11: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Barat ..................................... 29 

Gambar 12: Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Sulawesi Barat .............................................. 30 

Gambar 13: Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur .................................................................................................................................................................. 33 

Gambar 14: Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ......... 34 

Gambar 15: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ........................ 34 

Gambar 16: Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur .................................. 35 

Gambar 17: Contoh kurva biaya marginal reduksi emisi (MACC) .......................................................................... 38 

Gambar 18: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Riau pada tahun 2030 untuk Skenario 

Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah) ....................................................41 

Gambar 19: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Riau antara Skenario 

Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi Alternatif ........................41 

Gambar 20: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Jambi pada tahun 2030 untuk Skenario 

Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah) ................................................... 43 

Gambar 21: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Jambi antara 

Skenario Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi 

Alternatif ........................................................................................................................................................... 43 

Gambar 22: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2030 untuk 

Skenario Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah) ................................. 45 

Gambar 23: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat antara 

Skenario Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi 

Alternatif ........................................................................................................................................................... 45 



 

x   

 

Gambar 24: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2030 

untuk Skenario Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah) ..................... 47 

Gambar 25: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat antara 

Skenario Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi 

Alternatif ........................................................................................................................................................... 47 

Gambar 26: Kerangka regulasi efisiensi energi di Indonesia.................................................................................... 53 

Gambar 27: Program Pemerintah Indonesia sebagai upaya pendukung implementasi efisiensi 

energi .................................................................................................................................................................69 

Gambar 28: Skema pelaksanaan proyek efisiensi energi melalui kegiatan audit ............................................... 71 

Gambar 29: Model Sistem Manajemen Energi ISO 50001 ......................................................................................... 72 

Gambar 30: Contoh label dan SKEM ................................................................................................................................ 74 

Gambar 31: Instrumen insentif dan disinsentif Proper .............................................................................................. 77 

Gambar 32: Klasifikasi opsi investasi di bidang efisiensi energi .............................................................................. 81 

Gambar 33: Skema guaranteed saving ...........................................................................................................................84 

Gambar 34: Skema shared saving ....................................................................................................................................84 

Gambar 35: Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ....................................................... 86 

Gambar 36: Tahap pelaksanaan KPBU Solicited .......................................................................................................... 87 

Gambar 37: Tahap pelaksanaan KPBU Unsolicited ..................................................................................................... 88 

 

  



 

  xi  

 

Daftar Tabel 

Tabel 1: Daftar industri yang telah melakukan investasi efisiensi energi ....................................................... 7 

Tabel 2: Potensi penghematan energi pada aktivitas sektor industri manufaktur ..................................... 13 

Tabel 3: Potensi penghematan energi berdasarkan jenis teknologi ............................................................... 13 

Tabel 4:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Riau .............................................. 21 

Tabel 5:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Riau ......... 22 

Tabel 6:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Jambi .......................................... 26 

Tabel 7:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi 

Jambi .................................................................................................................................................................. 27 

Tabel 8:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Sulawesi Barat .......................... 31 

Tabel 9:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi 

Sulawesi Barat ................................................................................................................................................. 32 

Tabel 10: Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur............ 36 

Tabel 11: Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur............................................................................................................................................... 37 

Tabel 12: Daftar regulasi efisiensi energi di Indonesia .......................................................................................... 54 

Tabel 13: Capaian Kinerja Proper 2019 ...................................................................................................................... 77 

Tabel 14: Contoh kategori penilaian yang berkaitan dengan efisiensi energi ............................................... 78 

Tabel 15: Jenis fasilitas pembiayaan ........................................................................................................................... 92 

Tabel 16: Penyaluran kredit kegiatan usaha berkelanjutan ................................................................................ 94 

Tabel 17: Kemajuan dan target tahap pilot ACGF ..................................................................................................99 

 

  



 

xii   

 

Daftar Box  

Box 1: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Industri .................................................................................... 5 

Box 2: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Komersial ............................................................................... 6 

Box 3: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Transportasi .......................................................................... 6 

Box 4: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Rumah Tangga ..................................................................... 7 

Box 5: Kategori Sumber Emisi GRK di Sektor Energi........................................................................................ 17 

Box 6: Peraturan Daerah terkait Bangunan Gedung Hijau ............................................................................ 60 

Box 7: Benchmark: Kisah Sukses ESCO di Singapura melalui Skema Pembiayaan EASe .................... 83 

  



 

  xiii  

 

Daftar Singkatan 

oC Derajat Celcius  

AC Air Conditioner  

ACGF ASEAN Catalytic Green Finance 

Facility 

ACM Agriculture, Mining & Construction 

ADB Asia Development Bank 

AFD Agence Française de Developpement 

AHU Air Handling Unit  

Amdal Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan 

AP Angkasa Pura 

AP Availability Payment 

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

ASEAN Association of Southeast Asian 

Nations 

ASHRAE The American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers 

Bandara Bandar Udara 

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

BaU Business as Usual 

BCA Bank Central Asia 

BNI Bank Negara Indonesia 

BRI Bank Rakyat Indonesia 

BSI Bank Syariah Indonesia 

BUN Bendahara Umum Negara 

BUR Biennial Updata Report 

CO2 Karbon dioksida 

CPO Crude Palm Oil 

CCS/CCUS Carbon capture & storage/carbon 

capture, utilisation & storage 

CIMB Commerce International Merchant 

Bankers 

CNG Compressed Natural Gas 

CRI Carbon Recycling International 

DEA Direktorat Aneka Energi Baru dan 

Terbarukan 

DEB Direktorat Bioenergi 

DEK Direktorat Konservasi Energi 

DEN Dewan Energi Nasional 

DEP Direktorat Panas Bumi 

DJEBTKE Direktorat Jenderal Energi Baru, 

Terbarukan, dan Konservasi Energi 

DJK Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 

DME Dimetil eter 

EBT Energi Baru Terbarukan 

EBTKE Energi Baru Terbarukan dan 

Konservasi Energi 

EE Efisiensi Energi 

Eff. Efficiency 

EnB Energy Baseline 

EnMS Energy Management System 

EnPI Energy Performance Indicator 

EOR Enhanced Oil Recovery 

EPC Energy Performance Contracts 

ESCO Energy Service Company 

ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral 

ET Energi Terbarukan 

FEED Front-End Engineering Design 



 

xiv DAFTAR SINGKATAN  

 

GBCI Green Building Council Indonesia 

GCF Green Climate Fund 

GHG Greenhouse Gas (lihat: GRK) 

GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

GRK Gas Rumah Kaca 

GT Gas Turbin 

H2O Air 

HNW High Net Worth 

HPH High Pressure Heater 

HSBC Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation  

HVAC Heating, Ventilation, and Air 

Conditioning 

IEA International Energy Agency 

IFC International Finance Cooperation 

IGA Investment Grade Audit 

IIF Indonesia Infrastructure Finance 

IKBI Inisiatif Keuangan Berkelanjutan 

Indonesia 

IP PT Indonesia Power 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate 

Change 

IRENA International Renewable Energy 

Agency 

ISO International Organization for 

Standardization  

ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil  

IUP Izin Usaha Perkebunan  

JCM Join Crediting Mechanism  

Kemenperin Kementerian Perindustrian 

KESDM Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

kg Kilogram 

KKUB Kategori Kegiatan Usaha 

Berkelanjutan 

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

KRL Kereta Rel Listrik 

KPBU Kerja sama pemerintah dengan 

badan usaha 

kW Kilowatt 

LCC Life Cycle Cost 

LEAP Long-Range Energy Alternatives 

Planning 

LED Light-emitting diode 

LSIH Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 

LEMIGAS Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Minyak dan Gas Bumi  

LNG Liquified Natural Gas 

M&V Measurement & Verification  

MAC Marginal Abatement Cost  

MACC Marginal Abatement Cost Curve 

MoU Memorandum of Understanding 

MJ Mega Joule 

MTRE3 Market Transformation through 

Design and Implementation of 

Appropriate Mitigation Actions in the 

Energy Sector 

MWh Megawatt hour 

NDC Nationally Determined Contribution 

NZE Net-zero emissions 

OCBC NISP Oversea-Chinese Banking 

Corporation Nilai Inti Sari Penyimpan 

OJK Otoritas Jasa Keuangan 

P2KH Program Pengembangan Kota Hijau 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

PES Planned Energy Scenario 



 

  xv  

 

PGU Power Generation Unit 

PJB Pembangkitan Jawa Bali 

PJU Penerangan Jalan Umum 

PJU-TS Penerangan Jalan Umum Tenaga 

Surya 

PLTGU Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan 

Uap 

PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

PMK Peraturan Menteri Keuangan 

POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

PP Peraturan Pemerintah 

PPN Pajak Pertambahan Nilai 

PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah  

Proper Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Rp Rupiah 

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil 

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah 

RUEN Rencana Umum Energi Nasional 

RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik 

SDE Sekretariat DJEBTKE 

SDGs Sustainable Development Goals 

SIH Standar Industri Hijau  

SKEM Standar Kinerja Energi Minimum  

SMI Sarana Multi Infrastruktur 

SMV Special Mission Vehicles 

SNI Standar Nasional Indonesia 

SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan 

Lingkungan 

TES Transforming Energy Scenario 

TOE Tonne of Oil Equivalent 

TRL Technology Readiness Level 

UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup 

UNDP United Nations Development 

Programme 

UNECE United Nations Economic 

Commission for Europe 

UNESCO United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 

UP Unit Produksi 

UU Undang-Undang 

VAV Variable Air Volume 

VGF Viability Gap Fund 

VSD Variable Speed Drive

 

  



 

xvi DAFTAR SINGKATAN  

 

  



 

  xvii  

 

Ringkasan Eksekutif 

1. Pendahuluan & Status Terkini 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan energi 

nasional, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Peraturan tersebut memuat salah satu amanat yang 

menyatakan bahwa energi dikelola melalui konservasi energi. Konservasi energi merupakan upaya 

sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta 

meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Pelaksanaan konservasi energi nasional merupakan tanggung 

jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan juga masyarakat. Diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, konservasi energi dilaksanakan 

di seluruh tahap pengelolaan energi yang mencakup kegiatan penyediaan energi, pengusahaan energi, 

pemanfaatan energi, dan konservasi sumber daya energi. 

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (KESDM) telah membentuk sebuah direktorat yang membidangi konservasi energi di bawah 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE), yaitu Direktorat 

Konservasi Energi. Dalam kerangka konservasi energi, Direktorat Konservasi Energi memiliki peran untuk 

merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; mengalokasikan dana 

untuk pelaksanaan program konservasi energi; mengembangkan sumber daya manusia; melakukan 

bimbingan teknis; mensosialisasikan teknologi hemat energi; memberikan kemudahan dan/atau insentif; 

melaksanakan program konservasi energi; serta melakukan pembinaan dan pengawasan program 

konservasi energi. 

Agar pelaksanaan program konservasi energi selaras dengan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, 

peningkatan ketahanan energi nasional, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), Presiden Indonesia 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). 

Dalam RUEN tertuang bahwa upaya konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna energi 

melalui empat (4) cara, yaitu: (i) implementasi manajemen energi; (ii) penghematan bahan bakar; 

(iii) efisiensi peralatan; dan (iv) penggantian peralatan di sektor rumah tangga, industri, transportasi, 

komersial, dan sektor lainnya.  

Melalui upaya konservasi tersebut, yang juga mencakup langkah efisiensi energi, Pemerintah Indonesia 

menargetkan penurunan intensitas energi sebesar 1% per tahun dan penurunan nilai elastisitas energi 

hingga kurang dari 1 di tahun 2025. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu 

memperoleh penghematan energi final sebesar 17% di tahun 2025 dan 39% di tahun 2050 terhadap kondisi 

Business as Usual (BaU). 
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Success Story Implementasi Efisiensi Energi di Indonesia 

DJEBTKE-KESDM, melalui Direktorat Konservasi Energi, telah menginisiasi beberapa program untuk 

mendorong investasi dan penerapan efisiensi energi di Indonesia. Beberapa kisah sukses (success story) 

dari implementasi efisiensi energi di berbagai sektor pengguna energi dirangkum dari publikasi KESDM 

sebagai berikut: 

1. Implementasi efisiensi energi di sektor industri:  

• Pemasangan gas turbine compressor blade coating di PT Indonesia Power PLTGU Cilegon. 

− Nilai investasi: Rp 375 juta. 

− Penghematan: 841 MWh (Rp 817 juta/tahun). 

• Desain ulang High Pressure Heater 7 di PT PJB UB Paiton 

− Nilai investasi: Rp 11,23 miliar 

− Penghematan: 194 MWh (Rp 189 juta/tahun) 

2. Implementasi efisiensi energi di sektor komersial: 

• Pemasangan lampu LED (light emitting diode), upgrade AC jenis air-cooled (split duct system) 

di Mal Ratu Indah Makassar. 

− Nilai investasi: Rp 3 miliar 

− Penghematan: 677 MWh (Rp 915 juta/tahun) 

• Penggantian 1 unit chiller jenis air-cooled menjadi water-cooled di Menara Ravindo. 

− Nilai investasi: Rp 3,2 miliar 

− Penghematan: 504 MWh (Rp 681 juta/tahun) 

3. Implementasi efisiensi energi di sektor transportasi: 

• Penyediaan KRL Bandara Soekarno-Hatta. 

− Penghematan: 117,6 GWh/tahun (Rp 172,8 miliar/tahun) (asumsi penumpang penuh) 

4. Implementasi efisiensi energi di sektor rumah tangga: 

• Penggunaan AC berlabel Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) hemat energi. 

− Penghematan: 2.208 GWh (Rp 3,2 triliun/tahun) 

Penyajian kisah sukses ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun 

investor untuk berinvestasi dan menerapkan efisiensi energi secara masif.  
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2. Peluang Implementasi Efisiensi Energi 

Dunia internasional memandang efisiensi energi sebagai “first fuel” karena merupakan upaya yang cepat, 

murah, dan andal dalam dekarbonisasi. Implementasi efisiensi energi dalam upaya dekarbonisasi selaras 

dengan komitmen Indonesia untuk mereduksi emisi GRK sebesar 29% (unconditional) atau 41% 

(conditional) dari BaU di tahun 2030—sebagaimana tertuang dalam laporan First Nationally Determined 

Contribution (NDC)—serta mencapai net-zero emissions di tahun 2070. Penerapan langkah efisiensi energi 

di Indonesia juga telah tertuang di dalam RUEN, yang menyatakan bahwa konservasi energi dilakukan 

pada semua sektor pengguna energi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan 

implementasi efisiensi energi, salah satunya dengan terus menggali peluang implementasi efisiensi energi 

di seluruh sektor pengguna energi. 

Peluang Implementasi Efisiensi Energi secara Umum 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi mewajibkan pengguna energi 

dengan konsumsi energi lebih besar atau sama dengan 6.000 TOE untuk melaksanakan manajemen energi. 

Saat ini, mayoritas pengguna energi di Indonesia dengan konsumsi energi lebih besar atau sama dengan 

6.000 TOE berasal dari sektor industri, khususnya industri lahap energi (energy-intensive industry) seperti 

industri pulp dan kertas serta industri besi dan baja. Sehubungan dengan hal tersebut, DJEBTKE-KESDM 

melakukan indentifikasi peluang penghematan energi, melalui implementasi efisiensi energi, di sektor 

industri untuk menarik minat pelaku industri dalam pelaksanaan manajemen energi. Tidak hanya sektor 

industri, identifikasi peluang penghematan energi juga dilakukan di sektor pengguna energi lain, yaitu 

sektor transportasi, komersial/ perkantoran, dan rumah tangga. Beberapa peluang penghematan energi 

yang telah dilakukan di berbagai sektor pengguna energi antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Di sektor industri, peluang penghematan energi dapat dilakukan pada: 

• boiler , antara lain melalui penerapan teknologi yang lebih efisien dan minimalisasi heat loss, misal 

dengan aplikasi boiler tune-up dan pre-heater; dan 

• waste heat generator, untuk memperoleh penghematan yang besar, utamanya melalui 

pemanfaatan kembali (recovery) energi panas gas buang yang sebelumnya hilang atau dilepaskan 

begitu saja ke lingkungan. 

2. Di sektor komersial/perkantoran, peluang penghematan energi paling besar dapat dilakukan pada 

sistem pendingin udara (air conditioning system), yakni dengan menggunakan teknologi yang lebih 

efisien, karena merupakan salah satu sistem yang paling banyak mengkonsumsi energi di dalam suatu 

bangunan. Selain penggunaan teknologi yang lebih efisien, peluang penghematan juga dapat 

diperoleh melalui pemasangan variable air volume (VAV) controller, pemasangan chiller dengan 

efisiensi tinggi, pembersihan filter air handling unit (AHU) agar selalu bersih, dan lain-lain. 

3. Di sektor transportasi, peluang penghematan energi paling besar dapat diperoleh dengan 

penggantian kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bertenaga listrik, seperti mobil 

listrik dan motor listrik. 
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4. Di sektor rumah tangga, peluang penghematan energi dapat dilakukan melalui aplikasi komponen 

yang lebih efisien seperti:  

• pendingin udara (air conditioner, AC) dengan label SKEM minimal bintang 3, dan 

• lampu hemat energi, misal lampu jenis swabalast dengan label minimal bintang 3. 

Peluang Implementasi Efisiensi Energi di Provinsi Percontohan MTRE3 

Secara spesifik pada tingkat provinsi, informasi tentang peluang implementasi efisiensi energi di sektor 

pengguna energi pada empat (4) provinsi percontohan MTRE3 disajikan. Sebagai catatan, informasi yang 

disajikan ini diperoleh berdasarkan hasil pemodelan penggunaan energi secara makro—tidak bersifat 

project specific sebagaimana dihasilkan dari kegiatan audit energi pada umumnya. Meskipun demikian, 

informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal kepada masyarakat, pelaku usaha investor, 

dan pemangku kepentiangan lain mengenai profil konsumsi energi dan insight awal terkait peluang 

implementasi efisiensi energi sektoral di tiap provinsi percontohan.  

Peluang implementasi efisiensi energi di tiap provinsi percontohan (Riau, Jambi, Sulawesi Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur) didasarkan pada hasil studi salah satu kegiatan MTRE3-UNDP, yaitu Developing 

Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot Provinces. Studi ini 

dilaksanakan berdasarkan data konsumsi energi hasil pengumpulan secara bottom-up (data historis tahun 

2010–2017) yang mencakup data dari sektor energi, yaitu sektor industri produsen energi, industri 

manufaktur, transportasi, dan sektor lainnya. Berdasarkan data historis tersebut, proyeksi konsumsi energi 

di tahun 2018–2030 dikembangkan dengan bantuan perangkat lunak Long-Range Energy Alternatives 

Planning System (saat ini: Low Emissions Analysis Platform, LEAP). Proyeksi konsumsi energi tersebut 

menggunakan dua (2) skenario, yaitu (i) skenario Business as Usual (BaU) dan (ii) skenario mitigasi—atau 

dalam hal ini disebut skenario efisiensi energi.  

Dalam studi tersebut, skenario BaU adalah proyeksi kondisi berdasarkan asumsi bahwa rasio pertumbuhan 

konsumsi energi kumulatif di tahun proyeksi sama dengan rasio di tahun historis. Sementara itu, skenario 

efisiensi energi adalah skenario yang memproyeksikan data dengan beberapa asumsi mengacu pada 

kebijakan Pemerintah Indonesia (pendekatan top-down) di bidang energi sebagaimana tertuang di dalam 

RUEN. 

Berdasarkan hasil studi tersebut, informasi kunci terkait peluang implementasi efisiensi energi di tiap 

provinsi percontohan—mencakup peluang di aktivitas pengguna energi pada sektor industri produsen 

energi, industri manufaktur, transportasi, dan sektor lainnya—dapat dirangkum sebagai berikut. 

1. Provinsi Riau. 

• Pada sektor industri produsen energi (hanya di aktivitas pembangkit listrik), terdapat peluang 

implementasi efisiensi energi sebesar 134 ribu TOE. Peluang implementasi efisiensi energi ini 

didasarkan pada asumsi penurunan konsumsi energi listrik di sisi pengguna energi (penurunan 

demand listrik). 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang implementasi efisiensi energi terdapat di seluruh 

aktivitas, yang mencakup industri pulp dan kertas, industri kelapa sawit, dan industri lainnya 

dengan nilai peluang masing-masing sebesar 2 juta TOE, 246 ribu TOE, dan 4 ribu TOE. 
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• Pada sektor transportasi, belum terdapat peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi efisiensi energi hanya terdapat di aktivitas rumah 

tangga dan komersial/perkantoran dengan nilai peluang masing-masing sebesar 117 ribu TOE dan 

16 ribu TOE. Adapun pada aktivitas agriculture, construction, and mining (ACM), belum terdapat 

peluang implementasi efisiensi energi. 

2. Provinsi Jambi. 

• Pada sektor industri produsen energi (hanya di aktivitas pembangkit listrik), terdapat peluang 

implementasi efisiensi energi sebesar 451 ribu TOE. Peluang implementasi efisiensi energi ini 

didasarkan pada asumsi penurunan konsumsi energi listrik di sisi pengguna energi (penurunan 

demand listrik). 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang implementasi efisiensi energi terdapat di seluruh 

aktivitas, yang mencakup industri pulp dan kertas, industri kelapa sawit, dan industri lainnya 

dengan nilai peluang masing-masing sebesar 241 ribu TOE, 64 ribu TOE, dan 4 ribu TOE. 

• Pada sektor transportasi, belum terdapat peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi efisiensi energi hanya terdapat di aktivitas rumah 

tangga dan komersial/perkantoran dengan nilai peluang masing-masing sebesar 47 ribu TOE dan 

7 ribu TOE. Adapun pada aktivitas agriculture, construction, and mining (ACM), belum terdapat 

peluang implementasi efisiensi energi. 

3. Provinsi Sulawesi Barat. 

• Pada sektor industri produsen energi (hanya di aktivitas pembangkit listrik), terdapat peluang 

implementasi efisiensi energi sebesar 48 ribu TOE. Peluang implementasi efisiensi energi ini 

didasarkan pada asumsi penurunan konsumsi energi listrik di sisi pengguna energi (penurunan 

demand listrik). 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang implementasi efisiensi energi hanya terdapat di aktivitas 

industri kelapa sawit dengan nilai sebesar 21 ribu TOE.  

• Pada sektor transportasi, belum terdapat peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi efisiensi energi hanya terdapat di aktivitas rumah 

tangga dan komersial/perkantoran dengan nilai peluang masing-masing sebesar 47 ribu TOE dan 

7 ribu TOE. Adapun pada aktivitas agriculture, construction, and mining (ACM), belum terdapat 

peluang implementasi efisiensi energi. 

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

• Pada sektor industri produsen energi (hanya di aktivitas pembangkit listrik), terdapat peluang 

implementasi efisiensi energi sebesar 32 ribu TOE. Peluang implementasi efisiensi energi ini 

didasarkan pada asumsi penurunan konsumsi energi listrik di sisi pengguna energi (penurunan 

demand listrik). 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang implementasi efisiensi energi terdapat di seluruh 

aktivitas, yang mencakup industri semen dan industri lainnya dengan nilai peluang masing-masing 

sebesar 11 ribu TOE dan 3 ribu TOE. 
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• Pada sektor transportasi, belum terdapat peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi efisiensi energi hanya terdapat di aktivitas rumah 

tangga dan komersial/perkantoran dengan nilai peluang masing-masing sebesar 28 ribu TOE dan 

12 ribu TOE. Adapun pada aktivitas agriculture, construction, and mining (ACM), belum terdapat 

peluang implementasi efisiensi energi. 

In-depth Review terhadap Peluang Dekarbonisasi di Empat Provinsi Percontohan 

Peluang dekarbonisasi berupa langkah-langkah mitigasi spesifik di sektor pembangkit listrik diidentifikasi 

secara lebih mendalam (in-depth) pada empat (4) provinsi percontohan. Identifikasi peluang ini didasarkan 

pada studi pengembangan kurva biaya pengurangan emisi (marginal abatement cost curve, MACC) telah 

dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan DJEBTKE-KESDM dalam 

“Development of Marginal Abatement Cost Curve (MACC) for Renewable Energy Power Plant at Four Pilot 

Provinces of MTRE3 Project”. Pengembangan MACC tersebut dilakukan untuk menilai langkah-langkah 

mitigasi, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga energi terbarukan (PLT-ET), yang memberikan gambaran 

biaya reduksi emisi GRK (abatement cost) dan jumlah reduksi emisi GRK dari langkah mitigasi. Pada 

dasarnya, MACC merupakan alat untuk memperbandingkan efektivitas biaya reduksi GRK, yaitu 

perbandingan biaya marginal reduksi emisi GRK terhadap reduksi emisi yang dapat dicapai. 

MACC dikembangkan berdasarkan metode model-derived dengan perangkat lunak Low Emissions 

Analysis Platform (LEAP), dengan model demand-driven (berdasarkan permintaan listrik). Dalam 

pengembangan MACC, terdapat tiga skenario yang digunakan, yaitu: (i) Skenario Reference Baseline—

tidak ada kebijakan atau tindakan mitigasi yang diterapkan; hanya mencakup PLT fosil yang didasarkan 

pada RUPTL PT PLN (Persero) 2019–2028, (ii) Skenario Mitigasi RUPTL—langkah-langkah mitigasi 

didasarkan pada RUPTL PT PLN (Persero) 2019–2028, dan (iii) Skenario Mitigasi Alternatif—langkah-

langkah mitigasi ditambahkan selain pada RUPTL PT PLN (Persero) 2019–2028 dengan 

mempertimbangkan potensi ET di tiap provinsi percontohan. Kedua skenario terakhir tersebut kemudian 

diproyeksikan hingga tahun akhir proyeksi 2030 dan disimulasikan untuk menghasilkan MACC. 

Skenario Mitigasi Alternatif dianggap sebagai skenario yang paling baik karena turut mempertimbangkan 

potensi spesifik di daerah. Oleh karena itu, informasi yang disajikan berfokus pada langkah mitigasi spesifik 

di tiap provinsi percontohan yang didasarkan pada pengembangan MACC dengan Skenario Mitigasi 

Alternatif. Informasi kunci MACC langkah mitigasi pada aktivitas pembangkit listrik energi terbarukan (PLT-

ET) di empat provinsi percontohan MTRE3 adalah sebagai berikut. 

1. Provinsi Riau. 

• Apabila ditinjau dari biaya pengurangan emisi (MAC), prioritas langkah mitigasi dari yang paling 

cost-effective adalah sebagai berikut: PLTBg, PLTU Direct Co-firing Biomassa, PLTU Indirect Co-

firing Biomassa, PLTBm Gasifikasi, PLTSa Gasifikasi, PLTS, dan PLTBM IGCC. Namun, apabila 

ditinjau dari potensi reduksi emisi dan nilai MAC, PLTU Co-firing Biomassa, baik secara direct 

maupun indirect, merupakan opsi mitigasi yang unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada aktivitas pembangkit listrik, implementasi Skenario Mitigasi 

Alternatif ini berpotensi mereduksi emisi GRK sebesar 3,61 juta ton-CO2e (31%) dari Skenario 

Reference Baseline di tahun 2030. 
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2. Provinsi Jambi. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas langkah mitigasi dari yang paling cost-effective adalah 

sebagai berikut: PLTM, PLTA, PLTBg, PLTP, PLTBm Gasifikasi, PLTSa Gasifikasi, dan PLTS. Namun, 

apabila ditinjau dari potensi reduksi emisi yang dapat dicapai, PLTA dan PLTP merupakan opsi 

mitigasi yang unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada aktivitas pembangkit listrik, implementasi Skenario Mitigasi 

Alternatif ini berpotensi mereduksi emisi GRK sebesar 3,4 juta ton-CO2e (39%) dari Skenario 

Reference Baseline di tahun 2030. 

3. Provinsi Sulawesi Barat. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas langkah mitigasi dari yang paling cost-effective adalah 

sebagai berikut: PLTM, PLTA, PLTU Direct Co-firing Biomassa, PLTB, PLTSa Gasifikasi, dan PLTBm 

Gasifikasi. Namun, apabila ditinjau dari potensi reduksi emisi yang dapat dicapai, PLTM merupakan 

opsi mitigasi yang unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada aktivitas pembangkit listrik, implementasi Skenario Mitigasi 

Alternatif ini berpotensi mereduksi emisi GRK sebesar 0,87 juta ton-CO2e (75%) dari Skenario 

Reference Baseline di tahun 2030.  

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas langkah mitigasi dari yang paling cost-effective adalah 

sebagai berikut: PLTA, PLTM, PLTU Co-firing Biomassa, PLTS, PLTSa Gasifikasi, PLTBm Gasifikasi, 

PLTP, PLTB, dan PLTAL. Apabila ditinjau dari potensi reduksi emisi yang dapat dicapai, PLTP dan 

PLTBm Gasifikasi merupakan opsi mitigasi yang unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada aktivitas pembangkit listrik, implementasi Skenario Mitigasi 

Alternatif ini berpotensi mereduksi emisi GRK 2.07 juta ton-CO2e (60%) dari Skenario Reference 

Baseline di tahun 2030. 

3. Kerangka Regulasi 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi untuk mendorong pelaksanaan efisiensi energi. 

Regulasi yang dimaksud mencakup regulasi pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri. Dalam pedoman ini, seluruh regulasi tersebut dirangkai dalam 

bagan kerangka regulasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 26.  

Regulasi terkait Pengelolaan Energi (Konservasi Energi) 

Sumber daya energi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 

Dalam kategori ini, terdapat juga regulasi turunan untuk mendorong implementasi efisiensi energi, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi—menyatakan bahwa pelaku 

usaha yang menggunakan sumber energi lebih dari 6.000 TOE berkewajiban untuk melaksanakan 

manajemen energi. Lebih lanjut, Kementerian ESDM menerbitkan serangkaian regulasi untuk mendorong 

penerapan efisiensi energi utamanya di sektor komersial dan rumah tangga. 
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Gambar E.1: Kerangka regulasi efisiensi energi di Indonesia 

 

Catatan: UU: Undang-Undang; PP: Peraturan Pemerintah; Perpres: Peraturan Presiden; Permen: Peraturan Menteri; ESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral; LHK: Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

PUPR: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1 

CIPTA KERJA

UU 11/2020
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KEBIJAKAN ENERGI 
NASIONAL

PP 79/2014

1. Permen ESDM 12/2018
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Perpres 22/2017
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LINGKUNGAN HIDUP

UU 32/2009
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0/1 : Peraturan dasar/perubahan pertama

: Peraturan terkait bangunan gedung hijau

: Peraturan terkait sumber daya energi

: Peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup
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Catatan: *) Terdapat total 29 Peraturan Menteri 
Perindustrian (Permenperin) terkait standar industri hijau
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Regulasi terkait Cipta Kerja 

Pada tahun 2020, dengan metode Omnibus Law, pemerintah menyelaraskan 80 Undang-Undang dan lebih 

dari 1.200 pasal ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—mengatur lintas 

kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi transformasi ekonomi, 

menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberikan kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi 

yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral, termasuk di bidang konservasi energi. 

Regulasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan 

regulasi turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mendorong pelaksanaan efisiensi energi, 

Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 yang kemudian 

diubah menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). 

Regulasi terkait Bangunan Gedung 

Regulasi mengenai Bangunan Gedung dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Untuk 

mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan efisiensi energi di sektor bangunan, khususnya 

komersial dan residensial, Kementerian PUPR menerbitkan beberapa peraturan bangunan hijau.  

Regulasi terkait Perindustrian 

Regulasi tentang Perindustrian didasari oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014. Implementasi 

regulasi ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri. Kemudian, untuk mewujudkan industri nasional yang mengutamakan upaya 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, diterbitkan sejumlah 29 Peraturan 

Menteri Perindustrian yang memuat ketentuan terkait Standar Industri Hijau (SIH) untuk setiap jenis usaha. 

4. Pemangku Kepentingan Kunci dalam Implementasi Efisiensi 

Energi 

Implementasi efisiensi energi di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci (key actor) 

termasuk pemerintah pusat dan daerah serta penyedia dana. Kementerian yang terlibat dalam upaya 

konservasi energi utamanya Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan 

Konservasi Energi (DJEBTKE). 

Presiden menetapkan ambisi dalam konservasi energi nasional sebagai bagian dari upaya mitigasi 

perubahan iklim sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada Paris Agreement 

(Conference of Parties, COP 21).  
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Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional 

dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, anggota DEN ditugaskan untuk 

merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN), menetapkan Rencana Umum Energi 

Nasional (RUEN), menetapkan langkah-langkah krisis dan darurat energi, serta melakukan pengawasan 

kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi di 

bidang energi, untuk merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan energi, serta untuk 

memastikan ketersediaan, akses, keterjangkauan, dan pemerataan energi. Secara khusus, implementasi 

kegiatan efisiensi energi di Indonesia, berada dalam kewenangan Direktorat Konservasi Energi, Direktorat 

Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM. Dalam upaya konservasi energi, Direktorat Konservasi Energi 

bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan 

pengawasan di bidang konservasi energi. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bertanggung jawab dalam upaya peningkatan 

pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian LHK juga memiliki tanggung jawab dalam upaya reduksi emisi 

GRK yang erat kaitannya dengan kegiatan konservasi energi. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Kementerian LHK menyelenggarakan suatu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan (Proper). Secara khusus, program ini memiliki kriteria penilaian berupa penurunan 

emisi GRK dan efisiensi energi, yang dicapai oleh pelaku usaha atau industri.  

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berperan dalam mempersiapkan ketentuan dan kebijakan 

terkait industri, termasuk dalam pemenuhan komitmen industri ramah lingkungan, seperti implementasi 

konservasi energi dan teknologi rendah karbon. Terkait dengan hal tersebut, Kemenperin 

menyelenggarakan program Standar Industri Hijau (SIH) yang menjadi standar acuan bagi pelaku industri 

dalam membangun konsensus terkait bahan baku, energi, proses produksi, pengelolaan limbah, dan aspek 

lain. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian PUPR bertanggung jawab 

atas penetapan kebijakan, pengawasan, dan implementasi pembangunan infrastruktur nasional secara 

berkelanjutan. Terkait dengan konteks konservasi energi, Kementerian PUPR menyelenggarakan Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mencapai keberlanjutan/sustainabilitas dalam aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terkait dengan konteks 

konservasi energi, Kemendagri memiliki fungsi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke 

daerah.  

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan 

pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Berkaitan dengan konteks konservasi energi, Kementerian PPN/Bappenas memiliki Deputi Bidang Sumber 
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Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan fungsi salah satunya penyiapan perumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber 

daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan fungsi dalam perumusan dan pemberian 

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk dalam bidang konservasi energi. Kemenkeu 

juga memiliki kewenangan dalam penerbitan fasilitas fiskal, serta penetapan instrumen pembiayaan terkait 

efisiensi energi. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan regulator pasar keuangan. OJK memiliki 

peranan penting dalam menyusun roadmap Keuangan Berkelanjutan. Sebagai catatan, OJK telah 

menerbitkan pedoman pembiayaan efisiensi energi bagi lembaga pembiayaan di Indonesia.  

Pemerintah Daerah merupakan pemangku kepentingan kunci yang memegang peranan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi. Salah satu andil pemerintah daerah dalam upaya konservasi energi dapat dilakukan 

melalui program di masing-masing daerah. Contohnya, implementasi program penerangan jalan umum 

(PJU) Hemat Energi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha (KPBU). 

Penyedia Dana merupakan pemangku kepentingan kunci yang memegang peranan dalam pembiayaan 

program efisiensi energi. Penyedia dana potensial di bidang efisiensi energi di antaranya bank, PT Sarana 

Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan lain-lain. 

5. Program Pemerintah terkait Implementasi Efisiensi Energi 

Sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target konservasi energi, Kementerian ESDM, 

Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PUPR telah mengembangkan beberapa 

program dalam upaya implementasi efisiensi energi. Program di bidang konservasi energi yang disediakan 

oleh pemerintah diharapkan dapat memotivasi dan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, atau investor 

untuk melakukan investasi di bidang efisiensi energi.  

Program Konservasi Energi oleh Kementerian ESDM 

Program Kemitraan 

Program kemitraan adalah program yang memberi kesempatan bagi perusahaan dari sektor industri dan 

bangunan komersial agar dapat bermitra dengan DJEBTKE-KESDM untuk mendapatkan insentif 

pelaksanaan audit energi—termasuk Investment Grade Audit (IGA). Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kegiatan audit energi, yaitu serangkaian proses evaluasi pemanfaatan energi; identifikasi 

potensi penghematan energi; penetapan rekomendasi peningkatan efisiensi energi; dan analisis ekonomi 

terkait kelayakan potensi penghematan energi. Di Indonesia, kegiatan audit energi telah distandardisasi 

secara nasional melalui SNI 6196:2011, yang merupakan hasil adopsi dari standar internasional The 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Pada standar 

tersebut, terdapat tiga jenis audit energi dengan definisi sebagai berikut: 
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Level 1: Walk-through Analysis/Preliminary Audit. Audit energi jenis ini bersifat preliminary, umumnya 

hanya dilakukan melalui wawancara dengan personel operasi untuk mengidentifikasi adanya potensi 

penghematan energi dan memahami sistem energinya.  

Level 2: Energy Survey and Analysis. Audit Level 2 dilakukan secara lebih detail dan komprehensif, 

umumnya dilakukan oleh pihak internal melalui inspeksi dan pengukuran secara langsung terhadap objek. 

Keluaran dari Audit Level 2 adalah laporan yang menggambarkan potensi implementasi efisiensi energi 

dan perubahan operasional.  

Level 3: Investment Grade Audit (IGA). IGA merupakan audit energi sebagai kelanjutan dari Audit Level 2 

yang dilakukan oleh pihak eksternal—melibatkan perusahaan jasa konservasi energi (Energy Service 

Company, ESCO). Hasil dari IGA digunakan untuk merekomendasikan proyek efisiensi energi yang lengkap 

dengan kajian kelayakan proyek secara teknis, finansial, komersial, dan hukum.  

Implementasi SNI ISO 50001 

Program implementasi SNI ISO 50001 adalah program yang memberi kesempatan bagi perusahaan agar 

dapat bermitra dengan DJEBTKE-KESDM untuk mendapatkan insentif pelaksanaan sertifikasi SNI ISO 

50001. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan standar terkait Energy Management System 

(EnMS) melalui penerapan SNI ISO 50001 di sektor energi. Hingga tahun 2020, tercatat sejumlah 

perusahaan di Indonesia yang telah bersertifikat ISO 50001 : EnMS, yaitu 47 perusahaan sektor ESDM, 2 

bangunan gedung, dan 64 perusahaan sektor industri. 

Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi 

Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi adalah program Kementerian ESDM dalam rangka 

pemenuhan dan pemerataan akses penerangan jalan menggunakan PJU hemat energi di seluruh wilayah 

Indonesia melalui penggantian jenis lampu existing dengan lampu yang lebih efisien, misalnya penggantian 

lampu merkuri dengan lampu LED. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penerangan jalan 

umum. Terdapat dua jenis PJU yang telah diimplementasikan, yaitu PJU Pintar dengan fitur real time 

monitoring dan PJU Tenaga Surya (PJU-TS) yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber 

energinya. Hingga tahun 2020, Kementerian ESDM telah membangun PJU-TS di 46.613 titik di 258 

kota/kabupaten. Implementasi program PJU Hemat Energi dapat dilakukan dengan melibatkan badan 

usaha swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melihat potensi 

pengembangan yang besar, program PJU Hemat Energi dapat menjadi opsi bagi investor untuk melakukan 

investasi di bidang efisiensi energi.  

Bandar Udara Ramah Lingkungan (Green Airport) 

Program Bandar Udara Ramah Lingkungan adalah program yang dicanangkan sejak tahun 2020 oleh 

DJEBTKE-KESDM dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) dengan PT Angkasa 

Pura (AP) I dan II. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, 

serta penerapan konservasi energi di bandara. Program ini memiliki tiga kegiatan utama, yaitu sertifikasi 

ISO 50001 : EnMS, penerapan PLTS di area bandara, dan sertifikasi bangunan hijau (green building). 

Investasi efisiensi energi dalam program Bandar Udara Ramah Lingkungan dapat dilakukan dengan 

menggunakan dana pribadi maupun melibatkan pihak swasta. 
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Label dan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) 

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan labelisasi peralatan rumah tangga untuk mengikuti tuntutan 

pasar terhadap mutu dan efisiensi energi peralatan listrik di tingkat nasional maupun internasional. Salah 

satu contoh labelisasi yang telah dilakukan adalah pembubuhan label tanda hemat energi pada lampu 

swabalast yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2014. Label hemat energi ini 

difungsikan sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong efisiensi energi pada lampu. Label tanda 

hemat energi tersebut menunjukkan tingkat hemat energi (efisiensi energi) pada lampu swabalast yang 

digambarkan dalam jumlah bintang. Selain pembubuhan label pada lampu swabalast, Standar Kinerja 

Energi Minimum (SKEM) juga diterapkan untuk peranti pendingin udara (air conditioner, AC) yang diatur 

dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 tahun 2017. SKEM memuat persyaratan kinerja energi minimum 

pada kondisi tertentu dan bertujuan untuk membatasi jumlah konsumsi energi maksimum.  

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi Nasional adalah apresiasi kepara para pengguna energi, baik 

Pemerintah maupun swasta yang telah berhasil menerapkan upaya-upaya konservasi energi di lingkungan 

masing-masing. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh pengguna energi dalam 

melakukan konservasi energi. Para pemenang Penghargaan Subroto untuk kategori Bangunan Gedung 

Hemat Energi dan kategori Manajemen Energi Pada Industri dan Bangunan Gedung yang memenuhi 

kriteria dan persyaratan akan diusulkan untuk menjadi calon peserta ASEAN Energy Award oleh ASEAN 

Center for Energy (ACE). 

Kebijakan & Regulasi 

Salah satu aspek penting untuk mendorong investasi di bidang efisiensi energi adalah pemberian stimulus 

berupa insentif (fiskal dan nonfiskal) bagi pelaku industri atau bidang usaha lainnya. Seperti kegiatan 

investasi pada umumnya, dalam berinvestasi di bidang efisiensi energi terdapat beberapa jenis pungutan 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai investasi. Contoh pungutan yang disoroti secara khusus ketika 

berinvestasi di bidang efisiensi energi adalah pajak.  

Salah satu peraturan yang dapat memberikan celah insentif untuk kegiatan investasi adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah 

Tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah memberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) 

bersih selama enam tahun sebesar 5% setiap tahunnya atau 30% dari nilai investasi, mencakup 145 segmen 

bisnis yang memenuhi syarat untuk tunjangan pajak. Segmen yang termasuk dalam 145 bisnis tersebut 

dapat memanfaatkan fasilitas ini, salah satunya untuk melakukan kegiatan investasi di bidang efisiensi 

energi seperti industri mesin pendingin, dengan produk evaporator dan kondensator untuk seluruh mesin 

dingin, dengan persyaratan harus menggunakan teknologi ramah lingkungan.  

Selain itu, insentif dari Pemerintah yang dapat digunakan dalam kegiatan efisiensi energi di bidang 

transportasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program 

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai/KBLBB (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan. 
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Melalui peraturan ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal 

untuk mempercepat program KBLBB untuk transportasi jalan, antara lain: 

1. Insentif fiskal: 

• Insentif bea masuk atas importasi KBLBB dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock 

Down, CKD), KBLBB dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down, IKD), atau 

komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu; 

• Insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah; 

• dan lain-lain; 

2. Insentif nonfiskal: 

• Pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu; 

• Pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBLBB yang lisensi patennya telah dipegang oleh 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan 

• Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna 

keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri 

tertentu yang rnerupakan objek vital nasional. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Proper) oleh Kementerian LHK 

Program ini ditujukan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui 

instrumen insentif  dan disinsentif. Program ini menarik di mata perusahaan, karena hasil capaian Proper 

dapat dijadikan portofolio ketika mengajukan pinjaman pembiayaan untuk kegiatan investasi efisiensi 

energi, khususnya kepada bank yang terlibat dalam program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Pada 

tahun 2019, Menteri LHK menetapkan Proper periode 2018–2019 untuk 2.045 perusahaan, yaitu sebanyak 

26 perusahaan berperingkat emas, 174 perusahaan berperingat hijau, 1.507 perusahaan berperingkat biru.  

Program Standar Industri Hijau (SIH) oleh Kementerian Perindustrian  

Program Standar Industri Hijau (SIH) merupakan program dari Kementerian Perindustrian yang menjadi 

acuan bagi para pelaku industri dalam perencanaan secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan 

penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek 

lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Salah satu kategori penilaian SIH adalah penilaian 

efisiensi energi dan manajemen energi. Program ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan 

dalam menjalankan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. 

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh Kementerian PUPR 

Program ini bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya kota berkelanjutan dengan mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Kabupaten. Secara umum, P2KH ditujukan untuk 

menginisiasi realisasi kota hijau melalui kemitraan pemerintah pusat dan daerah. Program ini memiliki 

delapan atribut, yaitu: (i) Green Planning & Green Design; (ii) Green Community; (iii) Green Open Space; 

(iv) Green Building; (v) Green Energy; (vi) Green Transportation; (vii) Green Water; dan (viii) Green Waste. 
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6. Opsi Investasi di Bidang Efisiensi Energi 

Investasi di bidang efisiensi energi dapat diimplementasikan menggunakan beberapa opsi yang 

diklasifikasikan, seperti terlihat pada Gambar E.2. Pada dasarnya terdapat dua sektor pelaku investasi, 

yaitu: 

1. Swasta, yaitu pihak yang berinvestasi menggunakan modal sendiri/pinjaman bank serta pihak yang 

bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Konservasi Energi atau Energy Service Company (ESCO). 

2. Publik, yaitu lembaga pemerintahan yang berinvestasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau bekerja sama 

dengan pihak ketiga/pelaku usaha melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha 

(KPBU), pinjaman daerah (obligasi), serta pengadaan barang/jasa. 

Sektor Swasta 

Modal Sendiri/Pinjaman 

Pada umumnya, ketika suatu perusahaan, industri, atau masyarakat umum menemukan potensi 

penghematan energi terhadap objek yang mereka miliki dan berkesanggupan secara finansial untuk 

melakukan efisiensi energi, pemilik proyek dapat membiayai investasi efisiensi energi secara mandiri. 

Apabila nilai investasi terlalu besar, maka pemilik proyek dapat melakukan pinjaman modal ke lembaga 

pembiayaan (seperti bank) dengan persyaratan pinjaman dana sebagai nasabah konvensional.  

Skema Kerja Sama dengan Swasta 

Keterlibatan investasi pihak swasta dapat diwujudkan melalui suatu model bisnis yang disebut Energy 

Service Company (ESCO)—perusahaan engineering yang melaksanakan kegiatan proyek efisiensi energi 

untuk klien dari industri energi, industri manufaktur, maupun bangunan komersial. Model bisnis ESCO 

umumnya memerlukan adanya energy savings performance contracting (ESPC), yaitu kontrak yang 

mengikutsertakan pemilik proyek dan pihak ESCO dalam proyek efisiensi energi. Dalam pelaksanaan model 

bisnis ini, perlu dilakukan Measurement and Verification (M&V) untuk menjamin bahwa efisiensi energi 

yang ditunjukkan dalam laporan Investment Grade Audit (IGA), yang umumnya dilakukan di awal proyek 

efisiensi energi yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta. 

Berdasarkan skema pendanaan, umumnya skema kerja sama dengan ESCO (lihat Gambar E.3) dapat 

dilakukan melalui, namun tidak terbatas pada: (i) guaranteed saving; dan (ii) shared saving. 

Pada skema guaranteed saving, biaya investasi proyek efisiensi energi disediakan oleh pemilik proyek, 

sedangkan penghematan energi akan dijamin oleh ESCO selama masa kontrak yang telah disepakati. Hasil 

penghematan energi dari proyek akan dibagi antara ESCO dan pemilik proyek sesuai kesepakatan. Untuk 

proyek yang membutuhkan biaya investasi besar, pemilik proyek dapat mengajukan pinjaman ke pihak 

ketiga, yakni investor atau bank. 
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Pada skema shared saving, biaya investasi proyek maupun penghematan energi akan disediakan dan 

dijamin oleh ESCO. Apabila proyek efisiensi energi membutuhkan biaya investasi besar, ESCO dapat 

mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, yakni investor atau bank. Hasil penghematan energi akan 

dibagi dalam proporsi yang telah disepakati antara ESCO dan pemilik proyek tersebut. Setelah periode 

dari kontrak berakhir, pemilik proyek akan mengambil alih proyek efisiensi energi sepenuhnya. 

Gambar E.2: Klasifikasi opsi investasi di bidang efisiensi energi 

 

Catatan: ESCO: Energy service company; KPBU: Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha; APBN/D: Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah 

Gambar E.3: Skema guaranteed saving (kiri) dan skema shared saving (kanan) 
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Sektor Publik 

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur—KPBU didefinisikan sebagai skema kerja sama antara pemerintah 

dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan merujuk pada 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Kepala Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN)/Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. 

Implementasi investasi efisiensi energi yang telah direalisasikan melalui skema KPBU adalah Penerangan 

Jalan Umum (PJU) hemat energi, baik PJU Pintar maupun PJU Tenaga Surya (PJU-TS). Skema KPBU pada 

PJU disajikan pada Gambar E.4. 

Pinjaman Daerah (Obligasi) 

Pinjaman daerah adalah segala transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, 

pinjaman daerah dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Pinjaman 

daerah yang ditawarkan ke publik disebut obligasi. Penerbitan obligasi hanya dapat dilakukan di pasar 

modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah 

hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka 

obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bond). 

Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Penyedia barang/jasa dapat dijalankan oleh pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan 

kontrak. Dalam menetapkan penyedia barang/jasa, metode pemilihan yang dapat digunakan terdiri atas,  

1. Tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas seratus miliar rupiah dan 

2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran 

paling sedikit di atas sepuluh miliar rupiah. 
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Gambar E.4: Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)  
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7. Penyedia Dana Potensial 

Dalam rangka memberikan gambaran umum kepada investor mengenai penyedia dana potensial dalam 

implementasi efisiensi energi di Indonesia, disajikan informasi terkait yang mencakup fasilitas pembiayaan 

serta penyedia dana potensial di tingkat nasional dan internasional. 

Fasilitas Pembiayaan   

Secara umum, pembiayaan implementasi efisiensi energi berasal dari tiga sumber utama yaitu: 

a. Ekuitas, merupakan modal yang diperoleh dari pemegang saham yang akan dikembalikan kepada 

pemegang saham perusahaan. 

b. Pinjaman atau utang, merupakan sejumlah uang yang disediakan oleh pihak ketiga untuk proyek yang 

harus dilunasi selama atau di akhir jangka waktu yang disepakati, ditambah bunga sejumlah tertentu.  

c. Hibah, merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak ketiga untuk suatu proyek yang biasanya 

diberikan untuk proyek yang secara komersial tidak menguntungkan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Jenis fasilitas pembiayaan yang umum digunakan untuk implementasi efisiensi energi mencakup 

pembiayaan ekuitas, senior debt, leasing, pembiayaan mezzanine (pinjaman subordinasi), pembiayaan 

proyek dan pembiayaan syariah. 

Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia 

Lembaga jasa keuangan di Indonesia yang dapat membiayai implementasi efisiensi energi terdiri dari bank 

dan lembaga pembiayaan. Saat ini, bank dan lembaga pembiayaan tersebut memiliki Program Keuangan 

Berkelanjutan yang secara khusus memberikan pembiayaan untuk sektor hijau—mencakup Energi 

Terbarukan dan Efisiensi Energi. 

Delapan bank telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) yang merupakan 

komitmen nyata dari industri perbankan dalam mendukung pembiayaan hijau. Saat ini, keanggotaan IKBI 

telah berkembang menjadi 15 lembaga, yang terdiri dari 14 (empat belas) bank dan 1 (satu) Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur. Tabel E.1 merangkum contoh penyaluran Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan 

yang telah dilakukan oleh lembaga anggota IKBI. 

Lembaga pembiayaan yang beroperasi di Indonesia meliputi: (a) Perusahaan Pembiayaan Konvensional 

dan Syariah; (b) Perusahaan Modal Ventura Konvensional dan Syariah; dan (c) Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur Konvensional dan Syariah. Lembaga pembiayaan yang saat ini memiliki program pembiayaan 

berkelanjutan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI dan PT Indonesia Infrastructure 

Finance/IIF. 
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Tabel E.1: Penyaluran kredit kegiatan usaha berkelanjutan 

No. Bank Penyaluran Kredit 

1. 
PT Bank BRI (Persero) 

Tbk 

Pada tahun 2019, BRI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 3.589 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan, Rp 12.156 miliar untuk 

kategori kredit di bidang transportasi ramah lingkungan, dan Rp 4.395 miliar 

untuk kategori kredit di bidang bangunan hijau. 

2. 
PT Bank BNI (Persero) 

Tbk 

Pada tahun 2020, BNI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 27.562 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan dan  

Rp 46.424 miliar untuk kategori kredit di bidang industri kelapa sawit 

berkelanjutan. 

3. 
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

Pada tahun 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 2.881 

miliar untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan,  

Rp 307 miliar untuk kategori kedit di bidang bangunan ramah lingkungan yang 

memenuhi standar/sertifikasi. 

4. 
PT Bank Central Asia 

Tbk 

Pada tahun 2019, BCA telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 3.020 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan, Rp 547 miliar untuk kategori 

kredit di bidang efisiensi energi, Rp 5.965 miliar untuk kategori kredit di bidang 

transportasi ramah lingkungan, dan Rp 85 miliar untuk kategori kredit di 

bidang bangunan hijau. 

5. PT Bank BRIsyariah Tbk 

Pada tahun 2019, Bank BRI Syariah telah menyalurkan kredit sebesar Rp 24,6 

miliar untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan dan Rp 108,8 miliar 

untuk kategori kredit di bidang efisiensi energi. 

6. 
PT Bank Artha Graha 

Internasional 

Pada tahun 2019, Bank Artha Graha Internasional telah menyalurkan pinjaman 

sebesar Rp 216.130 juta untuk kategori kredit di bidang efisiensi energi. 

Catatan: Bank BRI Syariah saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia, hasil merger antara tiga Bank BUMN Syariah (BRI Syariah, 

BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), sejak 1 Februari 2021. 

Sumber: Disusun berdasarkan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan masing-masing Bank. 

Penyedia Dana Potensial Lainnya 

Lembaga pembiayaan lain untuk implementasi efisiensi energi di tingkat internasional salah satunya adalah 

ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF). ACGF merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang 

diluncurkan pada April 2019 dengan tujuan untuk mendukung negara anggota ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) untuk mempersiapkan dan mencari pendanaan publik maupun swasta untuk 

proyek infrastruktur yang mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi perkotaan 

hijau, pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, dan pertanian tahan iklim.  
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1 Pendahuluan & Status Terkini 

1.1 Pendahuluan 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional 

yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan energi 

nasional, dan penurunan emisi gas rumah kaca 

(GRK), Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi, yang mana salah satu amanat dalam 

undang-undang tersebut menyebutkan bahwa 

energi dikelola melalui konservasi energi. 

Konservasi energi merupakan upaya sistematis, 

terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber 

daya energi dalam negeri serta meningkatkan 

efisiensi pemanfaatannya. Pelaksanaan konservasi 

energi nasional merupakan tanggung jawab 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, 

dan juga masyarakat.  

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, 

konservasi energi dilaksanakan di seluruh tahap 

pengelolaan energi yang mencakup kegiatan 

penyediaan energi, pengusahaan energi, 

pemanfaatan energi, dan konservasi sumber daya 

energi. 

Pelaksanaan konservasi energi nasional 

merupakan tanggung jawab 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

pengusaha, dan juga masyarakat. 

Untuk melaksanakan amanat konservasi energi 

seperti yang telah dijelaskan dalam undang-

undang dan peraturan pemerintah di atas, 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah 

membentuk sebuah direktorat yang membidangi 

konservasi energi di bawah Direktorat Jenderal 

Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 

(DJEBTKE), yaitu Direktorat Konservasi Energi. 

Dalam kerangka konservasi energi, Direktorat 

Konservasi Energi memiliki peran untuk 

merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, 

dan program konservasi energi; mengalokasikan 

dana untuk pelaksanaan program konservasi 

energi; mengembangkan sumber daya manusia; 

melakukan bimbingan teknis; mensosialisasikan 

teknologi hemat energi; memberikan kemudahan 

dan/atau insentif; melaksanakan program 

konservasi energi; dan melakukan pembinaan dan 

pengawasan program konservasi energi. 

Agar pelaksanaan program konservasi energi 

selaras dengan tujuan pembangunan nasional 

yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan energi 

nasional, dan penurunan emisi GRK, Presiden 

Indonesia sesuai dengan kewenangannya, 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 

2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. 

Dalam RUEN dijelaskan bahwa konservasi energi 

dilakukan pada semua sektor pengguna energi 

melalui empat (4) cara, yaitu: (i) implementasi 

manajemen energi; (ii) penghematan bahan bakar; 

(iii) efisiensi peralatan; dan (iv) penggantian 

peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, 

transportasi, komersial, dan sektor lainnya—

disebut sebagai langkah efisiensi energi.  

Melalui langkah efisiensi energi tersebut, 

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan 

intensitas energi sebesar 1% per tahun dan 

memperoleh nilai elastisitas energi kurang dari 1 di 

tahun 2025. Dengan demikian, diharapkan pada 

tahun 2025, Pemerintah Indonesia mampu 

memperoleh penghematan energi final sebesar 
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17% terhadap kondisi Business as Usual (BaU) dan 

pada tahun 2050 sebesar 39%.  

Melalui langkah efisiensi energi, 

Pemerintah Indonesia menargetkan 

pencapaian penghematan energi final 

sebesar 17% terhadap BaU di tahun 

2025 dan 39% terhadap BaU di tahun 

2050. 

Untuk dapat mewujudkan target seperti yang 

diamanatkan dalam RUEN, Pemerintah Indonesia 

perlu mendorong investasi di bidang efisiensi 

energi. Salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk meningkatkan mobilisasi investasi 

di bidang efisiensi energi—khususnya dari sektor 

swasta—adalah penyediaan informasi terkait 

peluang serta panduan untuk berinvestasi. Dalam 

rangka menjawab tantangan tersebut, disusunlah 

sebuah buku Pedoman Investasi Efisiensi Energi 

yang diperuntukkan kepada masyarakat, 

pengembang proyek, investor, lembaga 

pembiayaan, pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, serta aktor-aktor lain yang terlibat dalam 

penerapan efisiensi energi di Indonesia.  

Buku pedoman ini secara umum memuat informasi 

tentang investasi dan implementasi efisiensi 

energi di Indonesia. Secara lebih detail, pedoman 

ini mencakup informasi terkait status terkini 

implementasi efisiensi energi yang dituangkan 

dalam contoh success stories; peluang 

penghematan di berbagai sektor pengguna energi 

(termasuk gambaran peluang di empat provinsi 

percontohan MTRE3-UNDP, yaitu Riau, Jambi, 

Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara  Timur); 

kerangka regulasi efisiensi energi; peran 

pemerintah beserta program inovatifnya di bidang 

efisiensi energi; opsi-opsi berinvestasi di bidang 

efisiensi energi; serta penyedia dana potensial 

untuk implementasi efisiensi energi. 

Secara khusus, pada bagian/bab penyedia dana 

potensial, diberikan penjelasan tentang program 

“Keuangan Berkelanjutan” atau Sustainable 

Finance yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Program ini ditujukan kepada 

beberapa bank dalam negeri agar dapat 

menyediakan layanan inovatif pinjaman dana hijau 

(green loans) untuk kegiatan usaha yang terkait 

dengan upaya adaptasi atau mitigasi perubahan 

iklim. Pada tahap awal, OJK menghimpun 

beberapa bank dalam negeri untuk ikut 

berpartisipasi menjadi pionir dalam penerapan 

program Keuangan Berkelanjutan. Sehubungan 

dengan program tersebut, masyarakat, pelaku 

usaha, maupun investor dapat memanfaatkan 

layanan inovatif green loans untuk berinvestasi 

dalam bidang efisiensi energi. 

Program Keuangan Berkelanjutan 

merupakan program yang ditujukan 

kepada beberapa bank dalam negeri 

untuk menyediakan layanan pinjaman 

dana hijau (green loans) bagi kegiatan 

usaha yang terkait dengan upaya 

adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. 
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1.2 Success Story Implementasi Efisiensi Energi di Indonesia 

DJEBTKE-KESDM, melalui Direktorat Konservasi 

Energi, hingga saat ini telah menginisiasi beberapa 

program untuk mendorong investasi dan 

penerapan efisiensi energi di Indonesia. Beberapa 

kisah sukses (success story) dari implementasi 

efisiensi energi di berbagai sektor pengguna 

energi disajikan dalam Box 1 sampai dengan Box 

4, yang bersumber dari Laporan Kinerja Ditjen 

EBTKE, Kementerian ESDM (2020). Selain itu, 

pada Tabel 1 disajikan pula daftar industri lain yang 

telah menerapkan efisiensi energi disertai dengan 

nilai investasi dan besar penghematan yang 

dicapai. Penyajian kisah sukses ini diharapkan 

dapat memberikan motivasi bagi masyarakat, 

pelaku usaha, maupun investor untuk berinvestasi 

dan menerapkan efisiensi energi secara masif. 

 

 

Box 1: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Industri 

 

PT Indonesia Power PLTGU Cilegon 

Kegiatan EE : Pemasangan gas turbine (GT) compressor 

blade coating  

Nilai investasi       : Rp 375 juta 

Penghematan       : 841 MWh (Rp 817 juta/tahun) 
 

 

PT PJB UP Paiton 

Kegiatan EE : Desain ulang High Pressure Heater 7  

Nilai investasi : Rp 11,23 miliar 

Penghematan : 194 MWh (Rp 189 juta/tahun) 
 

 

PT Pura Barutama (Pulp & Paper) 

Kegiatan EE : Penggantian pisau hydra pulper 

Nilai investasi        : Rp 100 juta 

Penghematan       : 207 MWh (Rp 201 juta/tahun) 
 

 

PT Semen Indonesia Tbk Plant Tuban 

Kegiatan EE : Pemasangan faslitas motor fan grade cooler 

& aplikasi kontrol VSD 

Nilai investasi : Rp 3,4 miliar 

Penghematan : 6.190 MWh (Rp 6,02 miliar/tahun) 
 

Catatan: Asumsi harga listrik Rp 972/kWh—Tarif Tenaga Listrik untuk Keperluan Industri Golongan Tarif I-2/TR sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016. 
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Box 2: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Komersial 

 

Mal Ratu Indah Makassar 

Kegiatan EE : Pemasangan lampu LED (light 

emitting diode), upgrade AC jenis 

air-cooled (split duct system) 

Nilai investasi : Rp 3 miliar 

Penghematan : 677 MWh (Rp 915 juta/tahun) 
 

 

Menara Ravindo 

Kegiatan EE : Penggantian 1 unit chiller jenis air-

cooled menjadi water-cooled 

Nilai investasi : Rp 3,2 miliar 

Penghematan : 504 MWh (Rp 681 juta/tahun) 

 

 

Menara Multimedia (Telkom Property) 

Kegiatan EE : Retrofit chiller, pompa, air 

handling unit (AHU), dan lampu 

LED 

Nilai investasi : Rp 17 miliar 

Penghematan : 2.000 MWh (Rp 2,7 miliar/tahun) 
 

Catatan: Asumsi harga listrik Rp 1.352/kWh—Tarif Tenaga Listrik untuk Keperluan Bisnis Golongan Tarif B-2/TR sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016. 

 

Box 3: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Transportasi 

 

KRL Bandara Soekarno-Hatta 

Kegiatan EE : Penyediaan KRL untuk 

transportasi ke bandara sebagai 

pengganti mobil pribadi 

Penghematan : 117,6 GWh/tahun (Rp 172,8 

miliar/tahun) (dengan asumsi 

penumpang penuh) 
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Box 4: Implementasi Efisiensi Energi di Sektor Rumah Tangga 

 

Penggunaan AC Berlabel Hemat Energi 

Kegiatan EE : Mandatori SKEM untuk AC 

Penghematan : 2.208 GWh (Rp 3,2 triliun/tahun) 

 

 

Tabel 1: Daftar industri yang telah melakukan investasi efisiensi energi 

No. Nama Perusahaan Kegiatan Efisiensi Energi 
Nilai Investasi 

(Rp Juta) 
Penghematan 
Energi (MWh) 

1. 
PT PJB UP Muara 

Tawar 

Pemasangan integrasi sistem suplai gas 1.200 239.148 

Penggantian air intake filter 626 30.313 

2. PT IP Bali PGU PLTS rooftop untuk grid pemakaian sendiri 4.100 204 

3. 
PT PJB Unit 

Pembangkit Gresik 

Penggantian modul pre-heater GT 1.1 & GT 3.1 22.000 43.249 

Penggantian FJ-air heater sisi A & B di unit 3 500 206.604 

Retubing secondary hanger di boiler unit 4 50 5.532 

4. 
PT Lotte Chemical 

Titan Nusantara 
Penggantian Conveying Blower 6-C-102-4 1.500 320 

5. 
PT Amerta Indah 

Otsuka 

Retrofit absorption chiller to magnetic chiller 2.500 329 

Optimalisasi HVAC & Chiller (SEUs) 3.500 1.327.684 

Installation insulation steam 468 97.140 

Electrical heater filling can 200 40.740 

Pemasangan solar panel 92 45.116 

6. 
PT Komatsu 

Indonesia 
Instalasi solar panel system di pabrik Cibitung 5.600 0,4 

7. 
PT Gajah Angkasa 

Perkasa 

Penggantian mesin printing konvensional ke 

digital printing 
4.104 84 

Sumber: DJEBTKE-KESDM. Laporan Kinerja Ditjen EBTKE Tahun 2020. 2021. 
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2 
Peluang Implementasi 

Efisiensi Energi 

Identifikasi potensi penghematan energi pada aktivitas sektor industri manufaktur, 

potensi penghematan berdasarkan jenis teknologi yang dapat dimanfaatkan, peluang 

implementasi efisiensi energi di empat provinsi percontohan MTRE3, dan  peluang 

dekarbonisasi di empat provinsi percontohan MTRE3. 
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2 Peluang Implementasi Efisiensi 

Energi 

Saat ini, dampak perubahan iklim akibat 

peningkatan emisi GRK telah dirasakan di berbagai 

belahan dunia. Hal ini menarik perhatian dunia 

internasional dan tentunya, memberikan tekanan 

pada negara-negara industri dan maju, serta 

negara-negara yang telah meratifikasi Paris 

Agreement, untuk meningkatkan upaya 

pengurangan emisi GRK melalui dekarbonisasi. 

Sebuah gagasan dalam konteks “mewujudkan 

dunia net-zero emissions di tahun 2050” 

dimunculkan dalam rangka menyelamatkan dunia 

dari dampak perubahan iklim dengan membatasi 

pemanasan global jauh di bawah 2°C, lebih baik 

lagi hingga 1,5°C, dibandingkan masa pra-industri. 

Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, 

International Energy Agency (IEA) pada tahun 

2021 menerbitkan buku berjudul “A Roadmap for 

the Global Energy Sector”. Dalam buku tersebut, 

IEA menjelaskan tentang pilar-pilar kebijakan yang 

dapat ditempuh oleh negara-negara di dunia 

untuk mewujudkan net-zero emissions di tahun 

2050. Salah satu pilar yang digagas oleh IEA untuk 

mewujudkan net-zero emissions di tahun 2050 

adalah melalui penerapan efisiensi energi. 

 

 

 

Pandangan dunia internasional bahwa efisiensi 

energi sebagai “first fuel” dapat digolongkan 

sebagai usaha baru yang lebih cepat, murah, dan 

andal dalam dekarbonisasi. 1  Dalam perspektif 

dunia internasional, konsep pengurangan 

konsumsi energi merupakan cara yang paling 

hemat biaya untuk dekarbonisasi. Di samping itu, 

penerapan efisiensi energi di sisi pengguna 

(demand) juga akan mendorong penerapan energi 

terbarukan pada sisi supply.1  

Konsep pengurangan konsumsi energi 

merupakan cara yang paling hemat 

biaya untuk dekarbonisasi. 

Selaras dengan upaya internasional dalam 

mengurangi dampak perubahan iklim akibat emisi 

GRK, Indonesia yang telah meratifikasi Paris 

Agreement juga berkomitmen untuk dapat 

mereduksi emisi GRK sebesar 29% (unconditional) 

atau 41% (conditional) dari BaU di tahun 2030—

sebagaimana tertuang dalam laporan First 

Nationally Determined Contribution (NDC)—serta 

berkomitmen untuk mencapai net-zero emissions 

di tahun 2070. Salah satu upaya Indonesia dalam 

memenuhi komitmennya pada dunia internasional, 

khususnya di sektor energi, adalah melalui 

penerapan langkah efisiensi energi sebagaimana 

tertuang di dalam RUEN.

  

 
1  www.iea.org/commentaries/how-energy-efficiency-will-power-net-zero-climate-goals diakses pada 21 Juni 2021. 

http://www.iea.org/commentaries/how-energy-efficiency-will-power-net-zero-climate-goals
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Mengingat pandangan global terhadap efisiensi 

energi sebagai “first fuel” —usaha baru yang lebih 

cepat, murah, dan andal dalam dekarbonisasi—

maka Pemerintah Indonesia perlu mendorong 

investasi di bidang efisiensi energi agar dapat 

memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam 

mengurangi dampak perubahan iklim akibat emisi 

GRK. Untuk itu, pada bab ini disajikan informasi 

tentang peluang implementasi efisiensi energi, 

yang secara rinci diulas pada Subbab 2.1 dan 

Subbab 2.2. Sebagai tambahan, informasi 

mengenai peluang dekarbonisasi sebagai upaya 

mitigasi emisi juga disediakan pada Subbab 2.3. 

Pada Subbab 2.1, akan ditampilkan peluang 

implementasi efisiensi energi di berbagai aktivitas 

sektor industri manufaktur dan peluang 

implementasi efisiensi energi berdasarkan jenis 

teknologi untuk masing-masing sektor pengguna 

energi. Di samping itu, pada Subbab 2.1 juga 

disajikan studi kasus tentang produksi  renewable 

methanol, sebagai salah satu terobosan 

(breakthrough) implementasi konservasi energi, 

yang bertujuan untuk mendukung tercapainya 

net-zero emissions di masa depan. 

Pada Subbab 2.2, akan disajikan informasi tentang 

peluang implementasi efisiensi energi di berbagai 

sektor pengguna energi, spesifik untuk empat 

provinsi percontohan MTRE3, yaitu Riau, Jambi, 

Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Informasi peluang implementasi efisiensi energi 

yang disajikan diestimasi berdasarkan studi 

pengembangan reference baseline dan 

inventarisasi GRK sehingga gambaran yang 

diperoleh bersifat makro—bukan project-specific. 

Pada Subbab 2.3, akan ditampilkan informasi 

tentang kajian mendalam terhadap peluang 

karbonisasi di empat provinsi MTRE3, yaitu Riau, 

Jambi, West Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. 

Secara lebih spesifik, subbab ini memberikan 

informasi sehubungan dengan kurva biaya 

pengurangan emisi (marginal abatement cost 

curve, MACC) untuk memberikan gambaran 

mengenai prioritas pengembangan pembangkit 

listrik tenaga energi terbarukan (PLT-ET)—sebagai 

langkah mitigasi atau dekarbonisasi—di setiap 

provinsi, dari yang paling cost-effective hingga 

paling mahal.

 

2.1 Peluang Implementasi Efisiensi Energi Secara Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 

2009 tentang Konservasi Energi dijelaskan bahwa 

pengguna energi yang menggunakan energi lebih 

besar atau sama dengan 6.000 TOE wajib 

melaksanakan manajemen energi. Melihat kondisi 

di Indonesia saat ini, mayoritas pengguna energi 

yang mengkonsumsi energi lebih besar atau sama 

dengan 6.000 TOE merupakan sektor industri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka 

menarik minat pelaku industri untuk melaksanakan 

manajemen energi, DJEBTKE-KESDM telah 

melakukan identifikasi peluang penghematan di 

masing-masing aktivitas sektor industri 

manufaktur yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Disajikan juga pada Tabel 3 informasi peluang 

penghematan energi berdasarkan teknologi yang 

dapat diterapkan oleh pengguna energi di sektor 

industri, transportasi, komersial, dan rumah 

tangga. Misal, peluang penghematan yang dapat 

diperoleh dengan penerapan teknologi yang lebih 

efisien, seperti boiler tune-up, preheater, 

economizer, dan lain-lain.  
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Tabel 2: Potensi penghematan energi pada aktivitas sektor industri manufaktur 

No. Aktivitas Potensi Penghematan (%) 

1. Industri Agro/Crude Palm Oil (CPO) 5,9 – 26,7 

2. Industri Pulp & Kertas 7,1 – 24,6 

3. Industri Semen 0,2 – 1,3 

4. Industri Tekstil 6,4 – 14,6 

5. Industri Makanan & Minuman 9,3 – 13 

6. Industri Pupuk dan Petrokimia 6 – 11,4 

7. Industri Kimia 0,4 – 5,8 

8.  Industri Besi dan Baja 6,7 – 14,6 

9. Industri Manufaktur 6,9 – 18 

Sumber: DJEBTKE-KESDM. Data & Informasi Konservasi Energi 2020. Desember 2020. 
 

Tabel 3: Potensi penghematan energi berdasarkan jenis teknologi 

No. Penerapan Teknologi Potensi Penghematan (%) 

Boiler 

1. Boiler Tune-Up 2 – 3 

2. Reduce Operating Pressure 1 – 5 

3. Install Preheater 4 – 7 

4. Install Economizer 4 – 7 

5. Recover Heat from Condensate 4 – 7 

6. Minimize Radiation Heat Loss 3 – 15 

7. Select Optimum Steam Pressure 1 

8. Control Heat Using Instrument 1 

9. Clean Heating Surface 1 

Waste Heat Generator 

1. Waste Heat Recovery 5 – 25 

2. Fuel Additive 1 – 3 

3. Fuel Preheating 1 
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No. Penerapan Teknologi Potensi Penghematan (%) 

Air Conditioning System 

1. Install VAV Controls 12,6 

2. Install Heat Exchanger for Incoming Air 12 

3. Install High Efficiency Chillers 9,6 

4. Maintain Clean AHU Filters, Cooling Coils 7,2 

5. Minimize Outdoor Air Intake 6 

6. Optimize Multiple Chiller Operation 4,9 

7. Raise A/C Condenser Temperature 4,1 

8. Replace Over-Sized Electrical Motor 3,8 

9. Raise Set Point to 25,5oC 3,6 

10. Relocate Office to Lower Cooling Load 3 

11. Modify Airflow to Condenser 2,8 

12. Reduce A/C Equipment Run Time 2,3 

13. Install Variable Speed Pumps 1,6 

14. Install Small A/C for Separate Space 1,3 

15. Install High Efficiency Pumps 1,3 

Peralatan Lain yang telah memenuhi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) 

1. AC bintang 3-5 36 – 58 

2. Lampu Swabalast bintang 3-5 55 – 90 

Kendaraan Listrik 

1. Mobil Listrik ±80 

2. Sepeda Motor Listrik ±80 

Sumber: (i) OJK. Buku Pedoman Pembiayaan Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan. 2015. 

 (ii) Tempo. Hemat Energi dengan AC Bintang Empat. www.nasional.tempo.co/read/819990/hemat-energi-dengan-ac-

bintang-empat/full&view=ok. Diakses pada 7 Mei 2021.  

 (iii) Hexamitra. Efisiensi Penerangan - Solusi Penghematan dengan Lampu LED. 

 (iv) DJEBTKE-KESDM. Data & Informasi Konservasi Energi 2020. Desember 2020. 

 

  

http://www.nasional.tempo.co/read/819990/hemat-energi-dengan-ac-bintang-empat/full&view=ok
http://www.nasional.tempo.co/read/819990/hemat-energi-dengan-ac-bintang-empat/full&view=ok
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2.2 Peluang Implementasi Efisiensi Energi di Provinsi 

Percontohan MTRE3 

Secara prinsip, peluang implementasi efisiensi 

energi di tingkat provinsi dapat diidentifikasi dan 

dikaji melalui serangkaian kegiatan audit energi—

yaitu kegiatan inspeksi penggunaan energi 

(termasuk mengukur konsumsi energi yang 

digunakan suatu objek untuk beroperasi) hingga 

analisis dampak implementasi efisiensi energi—

yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis di 

berbagai sektor pengguna energi. 

Pada umumnya, dalam pelaksanaan audit energi, 

inspeksi penggunaan energi dilakukan dengan 

pendekatan bottom-up pada objek tertentu di 

tingkat sektoral, seperti boiler pada suatu pabrik 

kelapa sawit; chiller pada suatu bangunan gedung; 

compressor pada suatu pembangkit listrik; dan 

lainnya. Berdasarkan hasil inspeksi tersebut, opsi-

opsi implementasi efisiensi energi dapat 

diidentifikasi dan opsi tersebut bersifat project-

specific. 

Pada subbab ini, akan disajikan informasi tentang 

peluang implementasi efisiensi energi di sektor 

pengguna energi pada empat provinsi 

percontohan, yaitu Riau, Jambi, Sulawesi Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini perlu 

dicatat bahwa informasi peluang implementasi 

efisiensi energi yang disajikan diperoleh 

berdasarkan hasil pemodelan penggunaan energi 

secara makro—tidak bersifat project-specific 

sebagaimana dihasilkan dari kegiatan audit energi 

pada umumnya. Meskipun demikian, informasi 

yang disajikan diharapkan dapat memberikan 

gambaran awal kepada masyarakat, pelaku usaha, 

investor, dan pemangku kepentingan lainnya 

mengenai profil konsumsi energi dan insight awal 

terkait peluang implementasi efisiensi energi 

sektoral di masing-masing provinsi percontohan. 

 

 Peluang implementasi efisiensi energi untuk 

masing-masing provinsi percontohan yang 

disajikan didasarkan pada hasil studi salah satu 

kegiatan MTRE3-UNDP, yaitu Developing 

Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) 

Inventory from the Energy Sector at Pilot 

Provinces (Riau, Jambi, Sulawesi Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur). Studi ini dilaksanakan 

berdasarkan data konsumsi energi hasil 

pengumpulan secara bottom-up (data historis dari 

tahun 2010-2017) dari tiap kategori sumber emisi 

di sektor energi, yaitu: (i) industri produsen energi, 

terdiri dari pembangkit listrik, kilang minyak, 

produksi minyak mentah dan gas bumi dengan 

Enhanced Oil Recovery (EOR); (ii) industri 

manufaktur, terdiri dari industri pulp dan kertas, 

industri kelapa sawit, industri lainnya; (iii) 

transportasi, terdiri dari penerbangan sipil, 

transportasi darat, transportasi air; (iv) sektor 

lainnya, terdiri dari rumah tangga, komersial, dan 

Agriculture, Construction, and Mining (ACM). 

Pengkategorian sumber emisi di sektor energi 

yang digunakan dalam studi ini telah disesuaikan 

dengan kategori yang dikembangkan oleh 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC). Masing-masing kategori dapat dilihat pada 

Box 5. 

Berdasarkan data historis tersebut, proyeksi 

konsumsi energi di tahun 2018-2030 

dikembangkan dengan bantuan perangkat lunak 

Long-Range Energy Alternatives Planning System 

(saat ini: Low Emissions Analysis Platform, LEAP). 

Dalam memproyeksikan konsumsi energi, 

dikembangkan dua skenario, yaitu skenario 

Business as Usual (BaU) dan skenario mitigasi—

atau dalam hal ini disebut skenario efisiensi energi.  
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Skenario BaU adalah skenario yang 

memproyeksikan data dengan asumsi rasio 

pertumbuhan kumulatifnya sama dengan rasio 

dari tahun-tahun historisnya. Sedangkan skenario 

efisiensi energi adalah skenario yang 

memproyeksikan data dengan beberapa asumsi 

mengacu pada kebijakan Pemerintah Indonesia 

(pendekatan top-down) di bidang energi yang 

tertuang di dalam RUEN, yaitu:  

• Penurunan intensitas energi listrik sebesar 1% 

per tahun terhadap rasio pertumbuhan 

Business as Usual-nya (BaU) pada aktivitas 

rumah tangga, komersial, ACM, dan industri 

manufaktur.  

• Penurunan intensitas energi termal pada 

aktivitas industri pulp dan kertas, industri 

kelapa sawit, dan industri lainnya. 

• Penggunaan B30 (campuran biodiesel 30% 

dan minyak solar 70%) pada aktivitas industri 

lainnya, transportasi darat, dan transportasi 

air. 

• Konversi pembangkit listrik dengan 

pembangkit yang sumber energinya lebih 

ramah lingkungan. 

Data-data tersebut, baik data historis ataupun 

data proyeksi, telah divalidasi bersama oleh 

pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional 

dan provinsi, termasuk di dalamnya lembaga 

pemerintah dan badan usaha yang menyediakan 

data. 

Dalam subbab ini, informasi peluang implementasi 

efisiensi energi disajikan secara spesifik untuk 

masing-masing provinsi percontohan. Pada 

pembahasan setiap provinsi percontohan, grafik 

tren konsumsi energi akan ditampilkan dalam dua 

skenario—BaU dan efisiensi energi—untuk masing-

masing aktivitas. Grafik tersebut akan menunjukan 

tren konsumsi energi dari tahun dasar (base year) 

sampai dengan tahun akhir data historis (2010-

2017) serta hingga tahun proyeksi (2018-2025). 

Data tren konsumsi energi dirangkum dan 

disajikan dalam bentuk tabel yang memuat 

informasi tentang konsumsi energi dan emisi GRK 

yang dihasilkan dari penggunaan energi pada 

tahun dasar historis (2010), tahun akhir historis 

(2017), dan tahun 2025. Selain itu, disajikan juga 

data intensitas energi (untuk tahun 2017 dan 2025) 

serta proyeksi reduksi konsumsi energi dan 

reduksi emisi GRK di tahun 2025. 
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Box 5: Kategori Sumber Emisi GRK di Sektor Energi 

Dalam rangka inventarisasi gas rumah kaca (GRK) untuk memantau perkembangan dan mengukur 

capaian target dari upaya tiap negara dalam upaya reduksi emisi GRK, Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) mengelompokkan sumber emisi sektor energi (khususnya yang berasal dari 

aktivitas pembakaran bahan bakar) ke dalam lima (5) sektor—sebagaimana ditampilkan pada gambar 

di bawah—yaitu:  

(i) Industri Produsen Energi meliputi kegiatan ekstraksi bahan bakar atau industri-industri yang 

menghasilkan energi, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN), dan Pembangkit Listrik tenaga Gas (PLTG). 

(ii) Industri Manufaktur dan Konstruksi meliputi industri-industri konsumen energi, yaitu industri 

manufaktur, konstruksi, dan sejenisnya. 

(iii) Transportasi mencakup seluruh kegiatan transportasi (kecuali transportasi militer), yaitu 

penerbangan sipil, transportasi darat, kereta api, navigasi air, dan transportasi lainnya (jalur pipa 

dan off road). 

(iv) Sektor Lainnya meliputi konsumen energi lainnya, yaitu komersial & perkantoran, perumahan, dan 

pertanian/kehutanan/nelayan/perikanan. 

(v) Lain-Lain meliputi kegiatan yang belum tercakup pada sektor di atas. 

Sebagai catatan, aktivitas pertanian, konstruksi, dan pertambangan (agriculture, construction, and 

mining/ACM) dalam hal ini dikelompokkan di bawah kategori Sektor Lainnya. 

Dari seluruh kategori pengguna akhir energi tersebut, kategori yang memiliki peluang paling besar untuk 

implementasi tindakan efisiensi energi adalah Sektor Industri Manufaktur, Sektor Transportasi, dan 

Sektor Lainnya (khususnya Komersial & Perkantoran dan Perumahan). 

 

Sumber: (i) IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 2 Energy. 2006 

 (ii) Kementerian Lingkungan Hidup. Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. 2012. 

KATEGORI SUMBER EMISI GRK DI SEKTOR ENERGI
BERDASARKAN IPCC

Aktivitas Utama Menghasilkan
Energi Listrik dan Panas

Pembangkit Listrik

Penggabungan Tenaga 
Pembangkit dan Panas

Panas Industri

Sistem Produksi Bahan 
Bakar Padat

Industri Energi Lainnya

Besi dan Baja

Logam Bukan Besi

Bahan-Bahan Kimia

Penerbangan Sipil

Transportasi Darat

Kereta Api

Angkutan Air

1
Industri Produsen Energi

2
Industri Manufaktur dan Konstruksi

3
Transportasi

4
Sektor Lainnya

Kilang Minyak

Sistem Produksi dari Industri Bahan
Bakar Padat dan Energi Lainnya

Pulp, Kertas, dan Bahan Cetakan

Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau

Mineral Nonlogam

Peralatan Transportasi

Permesinan

Pertambangan Nonmigas dan Bahan Galian

Kayu dan Produk Kayu

Konstruksi

Industri Tekstil dan Kulit

Industri yang Tidak Spesifik

5
Lain-Lain

Transportasi Lainnya

Komersial dan Perkantoran

Perumahan

Pertanian/Kehutanan/Nelayan/Perikanan

Peralatan Stasioner

Peralatan Bergerak

Operasi Multilateral
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2.2.1 Provinsi Riau 

Tren konsumsi energi yang disajikan untuk 

Provinsi Riau mencakup aktivitas dari sektor 

industri produsen energi (Gambar 1), industri 

manufaktur (Gambar 2), transportasi (Gambar 3), 

dan sektor lainnya (Gambar 4). Berdasarkan tren 

tersebut dapat dirangkum informasi kunci sebagai 

berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

peluang implementasi efisiensi energi hanya 

teridentifikasi dari aktivitas pembangkit listrik 

dengan nilai sebesar 134 ribu TOE. Peluang 

efisiensi energi tersebut didasarkan pada 

asumsi penurunan konsumsi energi listrik di 

sisi pengguna energi (penurunan demand 

listrik). Sedangkan untuk aktivitas lainnya, 

berdasarkan asumsi pemodelan, belum 

teridentifikasi peluang implementasi efisiensi 

energi. 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang 

implementasi efisiensi energi teridentifikasi di 

seluruh aktivitas, mencakup industri pulp dan 

kertas, industri kelapa sawit, dan industri 

lainnya yang masing-masing nilainya sebesar 

2 juta TOE, 246 ribu TOE, dan 4 ribu TOE 

secara berurutan. 

• Pada sektor transportasi, berdasarkan asumsi 

pemodelan, belum teridentifikasi adanya 

peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi 

efisiensi energi teridentifikasi di aktivitas 

rumah tangga dan komersial, yang masing-

masing nilainya adalah sebesar 117 ribu TOE 

dan 16 ribu TOE. Adapun pada aktivitas ACM, 

berdasarkan asumsi pemodelan, masih belum 

teridentifikasi adanya peluang implementasi 

efisiensi energi.

 

Gambar 1:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provini Riau 

  

Catatan: *Potensi efisiensi energi diperoleh dari penurunan konsumsi listrik pada demand  

BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Enegi; KE: Konsumsi Energi; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 2:  Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Riau 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Gambar 3: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Riau 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 4:  Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Riau 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; ACM: Agriculture, Construction, and Mining; 

TOE: Tons of Oil Equivalent; 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

 

Di samping tren konsumsi energi, pada subbab ini 

disajikan juga rangkuman data konsumsi energi, 

emisi GRK yang ditimbulkan, intensitas energi, 

serta proyeksi penurunan konsumsi energi—

mengindikasikan adanya peluang implementasi 

efisiensi energi—dan proyeksi emisi GRK di 

Provinsi Riau. 

Rangkuman informasi terkait konsumsi energi dan 

emisi GRK yang ditimbulkan dapat dilihat pada 

Tabel 4. Adapun rangkuman terkait intensitas 

energi serta proyeksi penurunan konsumsi energi 

dan emisi GRK sebagai hasil perbandingan 

skenario efisiensi energi terhadap BaU dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Beberapa poin-poin penting dalam rangkuman 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

• Pada sektor industri produsen energi, 

khususnya di aktivitas pembangkit listrik, 

teridentifikasi adanya peningkatan intensitas 

energi serta penurunan konsumsi energi (7%) 

dan emisi GRK (20%) di tahun 2025. Hal ini 

disebabkan karena, pada skenario efisiensi 

energi, terdapat konversi pembangkit listrik 

yang memiliki intensitas energi berbeda serta 

adanya penurunan demand. 

• Pada sektor industri manufaktur aktivitas 

industri pulp dan kertas, intensitas energi di 

tahun 2025 diproyeksikan menurun. Pada 

tahun yang sama, aktivitas industri pulp dan 

kertas memiliki penurunan konsumsi energi 

dan emisi GRK sebesar 15%; terbesar 

dibandingkan aktivitas lainnya pada sektor 

industri manufaktur. 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2013 2016 2019 2022 2025

K
o

n
su

m
si

E
n

e
rg

iF
in

a
l (

R
ib

u
T

O
E

)

134-ribu TOE

117-ribu TOE

16-ribu TOE

0-ribu TOE

Total KEF

Rumah Tangga

ACM

Komersial/Perkantoran

Peluang Efisiensi Energi
: Skenario BaU
: Skenario EE



 

 PEDOMAN INVESTASI  EFISIENSI  ENERGI  21 

 

• Pada skenario efisiensi energi di sektor 

transportasi, karena hanya terjadi konversi 

bahan bakar menjadi B30, tidak terjadi 

perubahan konsumsi energi dalam satuan 

TOE. Meskipun demikian, di tahun 2025, 

teridentifikasi penurunan emisi GRK untuk 

aktivitas transportasi darat dan transportasi 

air masing-masing sebesar 7% dan 1% yang 

diperoleh dari implementasi B30. 

• Pada sektor lainnya, teridentifikasi bahwa 

seluruh aktivitas mengalami penurunan 

intensitas energi di tahun 2025. Penurunan 

konsumsi energi dan emisi GRK tertinggi 

terjadi di aktivitas rumah tangga, masing-

masing sebesar 14% dan 37%. 

 

Tabel 4:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Riau 

 

Sektor Aktivitas  Skenario 

Historis 2010 Historis 2017 Proyeksi 2025 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

In
d

u
st

ri
 P

ro
d

u
se

n
 

E
n

e
rg

i 

Pembangkit 

Listrik 

BaU 213 494 1.304 4.129 2.006 6.810 

Langkah Eff. 213 494 1.310 3.863 1.862 5.420 

Kilang Minyak 
BaU 143 2.218 122 1.964 180 2.913 

Langkah Eff. 143 2.218 122 1.964 180 2.913 

Produksi Minyak 

(EOR) 

BaU 441 5.241 242 3.465 182 2.766 

Langkah Eff. 441 5.241 242 3.465 182 2.766 

In
d

u
st

ri
 M

a
n

u
fa

kt
u

r Industri Pulp dan 

Kertas 

BaU 12.640 19.153 12.990 19.158 12.990 19.158 

Langkah Eff. 12.640 19.153 12.590 18.546 10.980 16.275 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 1.070 278 1.850 481 2.000 521 

Langkah Eff. 1.070 278 1.850 481 1.750 359 

Industri Lainnya 
BaU 185 564 446 1.384 592 1.795 

Langkah Eff. 12.640 19.153 12.990 19.158 12.990 19.158 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan 

Sipil 

BaU 30 101 50 160 70 204 

Langkah Eff. 30 101 50 160 70 204 

Transportasi 

Darat 

BaU 780 2.447 790 2.454 1.130 3.538 

Langkah Eff. 780 2.447 790 2.454 1.130 3.280 

Transportasi Air 
BaU 390 1.225 280 878 350 1 115 

Langkah Eff. 390 1.225 280 878 350 1 108 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 680 501 620 810 830 967 

Langkah Eff. 680 501 550 521 710 605 

Komersial 
BaU 80 28 130 41 210 52 

Langkah Eff. 80 28 130 41 190 37 

ACM 
BaU 340 1.060 390 1.218 470 1 467 

Langkah Eff. 340 1.060 390 1.218 470 1.029 

         

 



 

22 PELUANG IMPLEMENTASI  EF IS IENSI  ENERGI   

 

Tabel 5:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Riau 

 

Sektor Aktivitas Skenario 

Intensitas Energi Proyeksi Reduksi 2025 

Historis 

2017 

Proyeksi 

2025 

Kons. Energi Emisi GRK 

ribu TOE % 
ribu-ton 

CO2e 
% 

In
d

u
st

ri
 P

ro
d

u
se

n
 E

n
e
rg

i Pembangkit 

Listrik 

BaU 0,267(a) 0,262(a) 
144 7% 1.389 20% 

Langkah Eff. 0,269(a) 0,264(a) 

Kilang Minyak 
BaU 0,002(b) 0,002(b) 

0 0% 0 0% 
Langkah Eff. 0,002(b) 0,002(b) 

Produksi Minyak 

(EOR) 

BaU 0,002(b) 0,002(b) 
0 0% 0 0% 

Langkah Eff. 0,002(b) 0,002(b) 

In
d

u
st

ri
 M

a
n

u
fa

kt
u

r 

Industri Pulp dan 

Kertas 

BaU 1,54(c) 1,54(c) 
2.010 15% 2.883 15% 

Langkah Eff. 1,49(c) 1,30(c) 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 0,21(c) 0,21(c) 
250 13% 162 31% 

Langkah Eff. 0,21(c) 0,18(c) 

Industri Lainnya 
BaU 104,96(d) 167,31(d) 

4 1% 308 17% 
Langkah Eff. 104,96(d) 166,31(d) 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan 

Sipil 

BaU 11,77(d) 24,71(d) 
0 0% 0 0% 

Langkah Eff. 11,77(d) 24,71(d) 

Transportasi 

Darat 

BaU 101,42(d) 319,16(d) 
0 0% 258 7% 

Langkah Eff. 101,42(d) 319,16(d) 

Transportasi Air 
BaU 65,90(d) 247,14(d) 

0 0% 7 1% 
Langkah Eff. 65,90(d) 247,14(d) 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 0,39(e) 0,44(e) 

120 14% 362 37% 
Langkah Eff. 0,34(e) 0,38(e) 

Komersial 
BaU 30,60(d) 98,86(d) 

20 10% 15 29% 
Langkah Eff. 30,60(d) 89,44(d) 

ACM 
BaU 138,97(d) 221,25(d) 

0 0% 438 30% 
Langkah Eff. 138,97(d) 221,25(d) 

Catatan: (a) TOE/MWh; (b) TOE/BOE; (c) TOE/ton; (d) TOE/ribu rupiah; (e) TOE/rumah tangga. 
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2.2.2 Provinsi Jambi 

Tren konsumsi energi yang disajikan untuk 

Provinsi Jambi mencakup aktivitas dari sektor 

industri produsen energi (Gambar 5), industri 

manufaktur (Gambar 6), transportasi (Gambar 7), 

dan sektor lainnya (Gambar 8). Berdasarkan tren 

tersebut dapat dirangkum informasi kunci sebagai 

berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

peluang implementasi efisiensi energi hanya 

teridentifikasi dari aktivitas pembangkit listrik 

dengan nilai sebesar 451 ribu TOE. Peluang 

efisiensi energi tersebut didasarkan pada 

asumsi penurunan konsumsi energi listrik di 

sisi pengguna energi (penurunan demand 

listrik). Sedangkan untuk aktivitas lainnya, 

berdasarkan asumsi pemodelan, belum 

teridentifikasi peluang implementasi efisiensi 

energi. 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang 

implementasi efisiensi energi teridentifikasi di 

seluruh aktivitas, mencakup industri pulp dan 

kertas, industri kelapa sawit, dan industri 

lainnya yang masing-masing nilainya sebesar 

241 ribu TOE, 64 ribu TOE, dan 4 ribu TOE, 

secara berurutan. 

• Pada sektor transportasi, berdasarkan asumsi 

pemodelan, belum teridentifikasi adanya 

peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi 

efisiensi energi teridentifikasi di aktivitas 

rumah tangga dan komersial, yang masing-

masing nilainya adalah sebesar 47 ribu TOE 

dan 7 ribu TOE. Adapun pada aktivitas ACM, 

berdasarkan asumsi pemodelan, masih belum 

teridentifikasi adanya peluang implementasi 

efisiensi energi. 

 

Gambar 5:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Jambi 

   

Catatan: *Potensi efisiensi energi diperoleh dari penurunan konsumsi listrik pada demand  

BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KE: Konsumsi Energi; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 6:  Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Jambi 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Gambar 7:  Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Jambi 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2013 2016 2019 2022 2025

K
o

n
su

m
si

E
n

e
rg

iF
in

a
l (

R
ib

u
T

O
E

)

308-ribu TOE

241-ribu TOE

4-ribu TOE

Total KEF

Industri Pulp dan Kertas

Industri Kelapa Sawit

Industri Lainnya
64-ribu TOE

Peluang Efisiensi Energi
: Skenario BaU
: Skenario EE

0

100

200

300

400

500

600

2010 2013 2016 2019 2022 2025

K
o

n
su

m
si

E
n

e
rg

iF
in

a
l (

R
ib

u
T

O
E

)

0-ribu TOE

Total KEF

Transportasi Darat

Penerbangan Sipil

0-ribu TOE

0-ribu TOE

0-ribu TOE

Transportasi Air

Peluang Efisiensi Energi
: Skenario BaU
: Skenario EE



 

 PEDOMAN INVESTASI  EFISIENSI  ENERGI  25 

 

Gambar 8:  Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Jambi 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; ACM: Agriculture, Construction, and Mining; 

TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Di samping tren konsumsi energi, pada subbab ini 

disajikan juga rangkuman data konsumsi energi, 

emisi GRK yang ditimbulkan, intensitas energi, 

serta proyeksi penurunan konsumsi energi—

mengindikasikan adanya peluang implementasi 

efisiensi energi—dan proyeksi emisi GRK di 

Provinsi Jambi. 

Rangkuman informasi terkait konsumsi energi dan 

emisi GRK yang ditimbulkan dapat dilihat pada 

Tabel 6. Adapun rangkuman terkait intensitas 

energi serta proyeksi penurunan konsumsi energi 

dan emisi GRK sebagai hasil perbandingan 

skenario efisiensi energi terhadap BaU dapat 

dilihat pada Tabel 7.  

Beberapa poin-poin penting pada rangkuman 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

• Pada sektor industri produsen energi, 

khususnya di aktivitas pembangkit listrik, 

teridentifikasi adanya peningkatan intensitas 

energi serta penurunan konsumsi energi (4%) 

dan emisi GRK (59%) di tahun 2025. Hal ini 

disebabkan karena, pada skenario efisiensi 

energi, terdapat konversi pembangkit listrik 

yang memiliki intensitas energi berbeda serta 

adanya penurunan demand. 

• Pada sektor industri manufaktur aktivitas 

industri kelapa sawit, intensitas energi di 

tahun 2025 diproyeksikan menurun. Pada 

tahun yang sama, penurunan konsumsi 

energi terbesar terjadi di aktivitas industri 

kelapa sawit dan industi pulp dan kertas, 

yaitu masing-masing sebesar 12%. Adapun 

penurunan emisi GRK terbesar teridentifikasi 

di aktivitas industri kelapa sawit, mencapai 

24%. 
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• Pada skenario efisiensi energi di sektor 

transportasi, karena hanya terjadi konversi 

bahan bakar menjadi B30, tidak terjadi 

perubahan konsumsi energi dalam satuan 

TOE. Meskipun demikian, di tahun 2025, 

teridentifikasi penurunan emisi GRK untuk 

aktivitas transportasi darat dan transportasi 

air masing-masing sebesar 4% dan 20% yang 

diperoleh dari implementasi B30. 

• Pada sektor lainnya, teridentifikasi bahwa 

seluruh aktivitas mengalami penurunan 

intensitas energi di tahun 2025. Penurunan 

konsumsi energi dan emisi GRK tertinggi 

terjadi di aktivitas rumah tangga, masing-

masing sebesar 10% dan 34%. 

 

Tabel 6:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Jambi 

 

Sektor Aktivitas  Skenario 

Historis 2010 Historis 2017 Proyeksi 2025 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

  

E
n

e
rg

i 

Pembangkit Listrik 
BaU 186 454 267 706 1.103 3.951 

Langkah Eff. 186 454 267 621 652 1.621 

Produksi Minyak 
BaU 0,356 114 1,044 86 1,044 86 

Langkah Eff. 0,356 114 1,044 86 1,044 86 

In
d

u
st

ri
 M

a
n

u
fa

kt
u

r Industri Pulp dan 

Kertas 

BaU 734 847 1.232 1.348 1.964 2.148 

Langkah Eff. 734 847 1.232 1.307 1.723 1.750 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 306 63 429 88 520 107 

Langkah Eff. 306 63 1.232 87 456 81 

Industri Lainnya 
BaU 53 156 68 183 137 257 

Langkah Eff. 53 156 68 182 133 201 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan Sipil 
BaU 9 27 12 37 17 54 

Langkah Eff. 9 27 12 37 17 54 

Transportasi Darat 
BaU 287 899 406 1.271 526 1.647 

Langkah Eff. 287 899 406 1.258 526 1.580 

Transportasi Air 
BaU 3 10 4 11 5 15 

Langkah Eff. 3 10 4 11 5 12 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 488 351 343 361 454 404 

Langkah Eff. 488 351 313 239 407 266 

Komersial 
BaU 48 88 67 116 116 145 

Langkah Eff. 48 88 56 94 109 112 

ACM 
BaU 160 498 250 777 351 1.094 

Langkah Eff. 160 498 250 735 351 858 
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Tabel 7:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Jambi 

 

Sektor Aktivitas Skenario 

Intensitas Energi Proyeksi Reduksi 2025 

Historis 

2017 

Proyeksi 

2025 

Kons. Energi Emisi GRK 

ribu 

TOE 
% 

ribu-ton 

CO2e 
% 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

 E
n

e
rg

i 

Pembangkit 

Listrik 

BaU 0,307(a) 0,262(a) 
451 4% 2.330 59% 

Langkah Eff. 0,307(a) 0,264(a) 

Produksi 

Minyak 

BaU 0,008(b) 0,002(b) 
0 0% 0 0% 

Langkah Eff. 0,008(b) 0,002(b) 

In
d

u
st

ri
 M

a
n

u
fa

kt
u

r 

Industri Pulp 

dan Kertas 

BaU 0,15(c) 0,23(c) 
241 12% 398 19% 

Langkah Eff. 0,15(c) 0,20(c) 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 0,05(c) 0,05(c) 
64 12% 26 24% 

Langkah Eff. 0,14(c) 0,05(c) 

Industri Lainnya 
BaU 16,01(d) 38,70(d) 

4 3% 56 22% 
Langkah Eff. 16,01(d) 38,70(d) 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan 

Sipil 

BaU 0,01(d) 24,71(d) 
0 0% 0 0% 

Langkah Eff. 0,01(d) 24,71(d) 

Transportasi 

Darat 

BaU 0,15(d) 319,16(d) 
0 0% 67 4% 

Langkah Eff. 0,15(d) 319,16(d) 

Transportasi Air 
BaU 0,01(d) 247,14(d) 

0 0% 3 20% 
Langkah Eff. 0,01(d) 247,14(d) 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 0,39(e) 0,47(e) 

47 10% 138 34% 
Langkah Eff. 0,36(e) 0,42(e) 

Komersial 
BaU 0,002(d) 0,022(d) 

7 6% 33 23% 
Langkah Eff. 0,001(d) 0,020(d) 

ACM 
BaU 0,01(d) 0,07(d) 

0 0% 236 22% 
Langkah Eff. 0,01(d) 0,07(d) 

Catatan: (a) TOE/MWh. (b) TOE/GJ. (c) TOE/ton (d) TOE/juta rupiah. (e) TOE/rumah tangga 
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2.2.3 Provinsi Sulawesi Barat 

Tren konsumsi energi yang disajikan untuk 

Provinsi Sulawesi Barat mencakup aktivitas dari 

sektor industri produsen energi (Gambar 9), 

industri manufaktur (Gambar 10), transportasi 

(Gambar 11), dan sektor lainnya (Gambar 12). 

Berdasarkan tren tersebut dapat dirangkum 

informasi kunci sebagai berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

peluang implementasi efisiensi energi hanya 

teridentifikasi dari aktivitas pembangkit listrik 

dengan nilai sebesar 48 ribu TOE. Peluang 

efisiensi energi tersebut didasarkan pada 

asumsi penurunan konsumsi energi listrik di 

sisi pengguna energi (penurunan demand 

listrik). Sedangkan untuk aktivitas lainnya, 

berdasarkan asumsi pemodelan, belum 

teridentifikasi peluang implementasi efisiensi 

energi. 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang 

implementasi efisiensi energi teridentifikasi 

hanya di aktivitas industri kelapa sawit, yaitu 

sebesar 21 ribu TOE. Sedangkan pada 

aktivitas lainnya, berdasarkan asumsi 

pemodelan, tidak teridentifikasi peluang 

implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor transportasi, berdasarkan asumsi 

pemodelan, belum teridentifikasi adanya 

peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi 

efisiensi energi teridentifikasi di aktivitas 

rumah tangga dan komersial, yang masing-

masing nilainya adalah sebesar 19 ribu TOE 

dan seribu TOE. Adapun pada aktivitas ACM, 

berdasarkan asumsi pemodelan, masih belum 

teridentifikasi adanya peluang implementasi 

efisiensi energi.

 

Gambar 9:  Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Sulawesi Barat 

   

Catatan: *Potensi efisiensi energi diperoleh dari penurunan konsumsi listrik pada demand  

BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KE: Konsumsi Energi; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 10: Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Sulawesi Barat 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Gambar 11: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Barat 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 12: Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Sulawesi Barat 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; ACM: Agriculture, Construction, and Mining;  

TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Di samping tren konsumsi energi, pada subbab ini 

disajikan juga rangkuman data konsumsi energi, 

emisi GRK yang ditimbulkan, intensitas energi, 

serta proyeksi penurunan konsumsi energi—

mengindikasikan adanya peluang implementasi 

efisiensi energi—dan proyeksi emisi GRK di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Rangkuman informasi terkait konsumsi energi dan 

emisi GRK yang ditimbulkan dapat dilihat pada 

Tabel 8. Adapun rangkuman terkait intensitas 

energi serta proyeksi penurunan konsumsi energi 

dan emisi GRK sebagai hasil perbandingan 

skenario efisiensi energi terhadap BaU dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

 

 

Beberapa poin-poin penting dalam rangkuman 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

khususnya di aktivitas pembangkit listrik, 

teridentifikasi adanya peningkatan intensitas 

energi serta penurunan konsumsi energi 

(23%) dan emisi GRK (59%) di tahun 2025. 

Hal ini disebabkan karena, pada skenario 

efisiensi energi, terdapat konversi 

pembangkit listrik yang memiliki intensitas 

energi berbeda serta adanya penurunan 

demand. 

• Pada sektor industri manufaktur aktivitas 

industri kelapa sawit, intensitas energi di 

tahun 2025 diproyeksikan tetap. Pada tahun 

yang sama, aktivitas industri kelapa sawit 

memiliki penurunan konsumsi energi sebesar 

12% dan penurunan emisi GRK sebesar 17%. 
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• Pada skenario efisiensi energi di sektor 

transportasi, karena hanya terjadi konversi 

bahan bakar menjadi B30, tidak terjadi 

perubahan konsumsi energi dalam satuan 

TOE. Meskipun demikian, di tahun 2025, 

teridentifikasi penurunan emisi GRK untuk 

aktivitas transportasi darat sebesar 4% yang 

diperoleh dari implementasi B30. 

• Pada sektor lainnya, teridentifikasi bahwa 

seluruh aktivitas mengalami penurunan 

intensitas energi di tahun 2025. Penurunan 

konsumsi energi dan emisi GRK tertinggi 

terjadi di aktivitas rumah tangga, masing-

masing sebesar 11% dan 36%. 

 

 

Tabel 8:  Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Sulawesi Barat 

 

Sektor Aktivitas  Skenario 

Historis 2010 Historis 2017 Proyeksi 2025 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

 

E
n

e
rg

i Pembangkit 

Listrik 

BaU 1 5 13 40 211 756 

Langkah Eff. 1 5 13 34 163 505 

In
d

u
st

ri
 

M
a
n

u
fa

kt
u

r 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 51 13 119 114 176 129 

Langkah Eff. 51 13 120 113 155 108 

Industri Lainnya 
BaU 0,2 156 1 183 2 257 

Langkah Eff. 0,2 156 1 182 2 201 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 Penerbangan 

Sipil 

BaU 0 0 1,2 3,6 1,8 5,6 

Langkah Eff. 0 0 1,2 3,6 1,8 5,6 

Transportasi 

Darat 

BaU 79 246 130 405 175 546 

Langkah Eff. 79 246 130 395 175 507 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 218 137 138 160 172 162 

Langkah Eff. 218 137 124 103 153 117 

Komersial 
BaU 4,4 2,3 9,8 5,6 18,4 7,8 

Langkah Eff. 4,4 2,3 9,7 4,7 17 5,7 

ACM 
BaU 0,26 0,8 0,2 0,6 0,3 0,8 

Langkah Eff. 0,26 0,8 0,2 0,5 0,3 0,6 
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Tabel 9:  Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Sulawesi 

Barat 

 

Sektor Aktivitas Skenario 

Intensitas Energi Proyeksi Reduksi 2025 

Historis 

2017 

Proyeksi 

2025 

Kons. Energi Emisi GRK 

ribu 

TOE 
% 

ribu-ton 

CO2e 
% 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

 

E
n

e
rg

i 

Pembangkit Listrik 

BaU 0,287(a) 0,287(a) 

48 23% 251 59% 

Langkah Eff. 0,287(a) 0,222(a) 

In
d

u
st

ri
 M

a
n

u
fa

kt
u

r 

Industri Kelapa 

Sawit 

BaU 0,01(b) 0,02(b) 

21 12% 21 17% 

Langkah Eff. 0,01(b) 0,02(b) 

Industri Lainnya 

BaU 0,2(c) 0,66(c) 

0 7% 56 22% 

Langkah Eff. 0,2(c) 0,61(c) 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 Penerbangan Sipil 

BaU 0,02(c) 0,02(c) 

0 0% 0 0% 

Langkah Eff. 0,02(c) 0,02(c) 

Transportasi Darat 

BaU 0,42(c) 0,42(c) 

0 0% 67 4% 

Langkah Eff. 0,42(c) 0,42(c) 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 

BaU 0,46(d) 0,51(d) 

19 11% 65 36% 

Langkah Eff. 0,42(d) 0,45(d) 

Komersial 

BaU 0,0010(c) 0,0011(c) 

1 8% 2 26% 

Langkah Eff. 0,0010(c) 0,0011(c) 

ACM 

BaU 
0,00002

(c) 

0,00002(

c) 

0 0% 0 22% 

Langkah Eff. 
0,00002

(c) 

0,00002(

c) 

Catatan: (a) TOE/MWh; (b) TOE/ton; (c) TOE/juta rupiah; (d) TOE/rumah tangga. 
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2.2.4 Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

Tren konsumsi energi yang disajikan untuk 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencakup aktivitas 

dari sektor industri produsen energi (Gambar 13), 

industri manufaktur (Gambar 14), transportasi 

(Gambar 15), dan sektor lainnya (Gambar 16). 

Berdasarkan tren tersebut diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

peluang implementasi efisiensi energi hanya 

teridentifikasi dari aktivitas pembangkit listrik 

dengan nilai sebesar 32 ribu TOE. Peluang 

efisiensi energi tersebut didasarkan pada 

asumsi penurunan konsumsi energi listrik di 

sisi pengguna energi (penurunan demand 

listrik). Sedangkan untuk aktivitas lainnya, 

berdasarkan asumsi pemodelan, belum 

teridentifikasi peluang implementasi efisiensi 

energi. 

• Pada sektor industri manufaktur, peluang 

implementasi efisiensi energi teridentifikasi di 

seluruh aktivitas, mencakup industri semen 

dan industri lainnya yang masing-masing 

nilainya sebesar 11 ribu TOE dan 3 ribu TOE. 

• Pada sektor transportasi, berdasarkan asumsi 

pemodelan, belum teridentifikasi adanya 

peluang implementasi efisiensi energi. 

• Pada sektor lainnya, peluang implementasi 

efisiensi energi teridentifikasi di aktivitas 

rumah tangga dan komersial, yang masing-

masing nilainya adalah sebesar 28 ribu TOE 

dan 12 ribu TOE. Adapun pada aktivitas ACM, 

berdasarkan asumsi pemodelan, masih belum 

teridentifikasi adanya peluang implementasi 

efisiensi energi.

 

Gambar 13: Tren konsumsi energi di sektor industri produsen energi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

   

Catatan: *Potensi efisiensi energi diperoleh dari penurunan konsumsi listrik pada demand . 

BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 14: Tren konsumsi energi di sektor industri manufaktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

Gambar 15: Tren konsumsi energi di sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 
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Gambar 16: Tren konsumsi energi di sektor lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Catatan: BaU: Business as Usual; EE: Efisiensi Energi; KEF: Konsumsi Energi Final; TOE: Tons of Oil Equivalent. 

Sumber: UNDP-MTRE3. Developing Reference Baseline & Greenhouse Gas (GHG) Inventory from the Energy Sector at Pilot     

Provinces. 2018-2019. 

 

Di samping tren konsumsi energi, pada subbab ini 

disajikan juga rangkuman data konsumsi energi, 

emisi GRK yang ditimbulkan, intensitas energi, 

serta proyeksi penurunan konsumsi energi—

mengindikasikan adanya peluang implementasi 

efisiensi energi—dan emisi GRK di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Rangkuman informasi terkait konsumsi energi dan 

emisi GRK yang ditimbulkan dapat dilihat pada 

Tabel 10. Adapun rangkuman terkait intensitas 

energi dan proyeksi penurunan konsumsi energi & 

emisi GRK sebagai hasil perbandingan skenario 

efisiensi energi terhadap BaU dapat dilihat pada 

Tabel 11.  

 

 

 

Beberapa poin-poin penting pada rangkuman 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Pada sektor industri produsen energi, 

khususnya di aktivitas pembangkit listrik, 
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konsumsi energi (9%) dan emisi GRK (27%) di 

tahun 2025.  

• Pada sektor industri manufaktur aktivitas 

industri lainnya, intensitas energi di tahun 

2025 diproyeksikan tetap. Pada tahun yang 

sama, aktivitas industri lainnya memiliki 

penurunan konsumsi energi sebesar 7% dan 

emisi GRK sebesar 25%; terbesar 

dibandingkan aktivitas lainnya pada sektor 

industri manufaktur, yaitu industri semen. 
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• Pada skenario efisiensi energi di sektor 

transportasi, karena hanya terjadi konversi 

bahan bakar menjadi B30, tidak terjadi 

perubahan konsumsi energi dalam satuan 

TOE. Meskipun demikian, di tahun 2025, 

teridentifikasi penurunan emisi GRK untuk 

aktivitas transportasi darat dan transportasi 

air masing-masing sebesar 4% dan 20% yang 

diperoleh dari implementasi B30. 

• Pada sektor lainnya, teridentifikasi bahwa 

seluruh aktivitas tidak mengalami perubahan 

pada intensitas energi di tahun 2025. Namun 

demikian, teridentifikasi penurunan konsumsi 

energi dan emisi GRK tertinggi yaitu pada 

aktivitas komersial, masing-masing sebesar 

14% dan 23%.

 

Tabel 10: Konsumsi energi dan emisi GRK yang ditimbulkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Sektor Aktivitas  Skenario 

Historis 2010 Historis 2017 Proyeksi 2025 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

Kons. 

Energi 

Emisi 

GRK 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

ribu 

TOE 

ribu-ton 

CO2e 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

 

E
n

e
rg

i Pembangkit 

Listrik 

BaU 46 401 131 1.320 335 3.486 

Langkah Eff. 46 401 130 1.070 303 2.536 

In
d

u
st

ri
 

M
a
n

u
fa

kt
u

r Industri Semen 
BaU 0 0 17 64 53 203 

Langkah Eff. 0 0 17 64 50 192 

Industri Lainnya 
BaU 8 12 48 2,2 147 5 

Langkah Eff. 8 12 48 2 136 4 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan 

Sipil 

BaU 15,6 49 35 11 62 192 

Langkah Eff. 15,6 49 35 11 62 192 

Transportasi 

Darat 

BaU 178 558 308 965 593 1.860 

Langkah Eff. 178 558 308 965 593 1.705 

Transportasi Air 
BaU 43 134 53 167 91 287 

Langkah Eff. 43 134 53 167 91 201 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU 889 576 962 618,3 1.129 698 

Langkah Eff. 889 576 961 617,6 1.101 617 

Komersial 
BaU 19 13 38 28,9 86 67 

Langkah Eff. 19 13 37 28,1 74 52 
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Tabel 11: Intensitas energi dan peluang penghematan & penurunan emisi GRK di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur  

 

Sektor Aktivitas Skenario 

Intensitas Energi Proyeksi Reduksi 2025 

Historis 

2017 

Proyeksi 

2025 

Kons. Energi Emisi GRK 

ribu 

TOE 
% 

ribu-ton 

CO2e 
% 

In
d

u
st

ri
 

P
ro

d
u

se
n

 

E
n

e
rg

i 

Pembangkit Listrik 

BaU 0,086(a) 0,086(a) 

32 9% 950 27% 

Langkah Eff. 0,086(a) 0,086(a) 

In
d

u
st

ri
 

M
a
n

u
fa

kt
u

r Industri Semen 
BaU 0,002(b) 0,006(b) 

3 6% 11 5% 
Langkah Eff. 0,002(b) 0,005(b) 

Industri Lainnya 
BaU -- -- 

11 7% 1 25% 
Langkah Eff. -- -- 

T
ra

n
sp

o
rt

a
si

 

Penerbangan Sipil 
BaU -- -- 

0 0% 0 0% 
Langkah Eff. -- -- 

Transportasi Darat 
BaU -- -- 

0 0% 67 4% 
Langkah Eff. -- -- 

Transportasi Air 
BaU -- -- 

0 0% 3 20% 
Langkah Eff. -- -- 

S
e
kt

o
r 

L
a
in

n
y
a 

Rumah Tangga 
BaU -- -- 

28 2% 81 12% 
Langkah Eff. -- -- 

Komersial 
BaU -- -- 

12 14% 15 23% 
Langkah Eff. -- -- 

Catatan: (a) TOE/MWh; (b) TOE/ton. 
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2.3 In-depth Review terhadap Peluang Dekarbonisasi di 

Empat Provinsi Percontohan 

Dekarbonisasi merupakan upaya mitigasi 

perubahan iklim yang sangat krusial melalui 

penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), yang 

dalam praktiknya tidak terlepas dari aspek biaya 

(cost) implementasi. Dari sisi perencanaan, kurva 

biaya marginal reduksi emisi (marginal abatement 

cost curve, MACC) menjadi metode yang populer 

digunakan sebagai dasar dalam memilih opsi 

dekarbonisasi atau aksi mitigasi yang cost-

effective. MACC juga dapat digunakan untuk 

memilih opsi-opsi peluang implementasi efisiensi 

energi—sebagaimana telah dijabarkan Subbab 2.1 

dan Subbab 2.2—yang dapat diaplikasikan secara 

cost-effective untuk upaya dekarbonisasi. 

Pada dasarnya, MACC merupakan alat atau tool 

untuk memperbandingkan efektivitas biaya 

reduksi GRK, yaitu perbandingan biaya marginal 

reduksi emisi GRK terhadap reduksi emisi yang 

dapat dicapai. Contoh MACC dapat dilihat pada 

Gambar 17. Tiap kolom merepresentasikan 

langkah mitigasi. Sumbu x (yaitu lebar tiap kolom) 

menunjukkan besarnya potensi redusi emisi GRK 

dari langkah mitigasi pada tahun tertentu, 

sementara sumbu y (yaitu tinggi tiap kolom) 

menunjukkan nilai marginal abatement cost (MAC) 

atau biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk 

mereduksi satu ton emisi GRK. Nilai MAC positif 

merepresentasikan bahwa terdapat biaya yang 

ditanggung untuk mereduksi emisi GRK relatif 

terhadap baseline yang digunakan (“net 

mitigation cost“), sedangkan nilai MAC negatif 

merepresentasikan bahwa terdapat manfaat yang 

dapat diperoleh—relatif terhadap baseline—dari 

reduksi emisi GRK (“net mitigation benefit”).

 

Gambar 17: Contoh kurva biaya marginal reduksi emisi (MACC)  
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Pada prinsipnya, MAC menggambarkan biaya 

bersih (net cost) dari implementasi upaya mitigasi 

dengan membandingkan biaya modal dan 

operasional terhadap potensi penghematan per 

ton reduksi emisi. Setelah potensi mitigasi teknis 

dan MAC telah dikuantifikasi untuk setiap aksi 

mitigasi, langkah-langkah aksi mitigasi tersebut 

kemudian dikelompokkan dan diperingkatkan 

berdasarkan efektivitas biaya. Langkah-langkah 

mitigasi diberi peringkat sepanjang sumbu x dari 

nilai MAC terendah (kiri) hingga tertinggi (kanan). 

Dalam konteks kajian upaya mitigasi perubahan 

iklim di empat provinsi percontohan, studi 

pengembangan MACC telah dilakukan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP) bekerja 

sama DJEBTKE-KESDM dalam kegiatan 

“Development of Marginal Abatement Cost Curve 

(MACC) for Renewable Energy Power Plant at 

Four Pilot Provinces of MTRE3 Project”. Studi ini 

ditujukan untuk mendukung Pemerintah Indonesia 

dalam mempromosikan pemanfaatan energi 

terbarukan, secara spesifik pada aktivitas 

pembangkit listrik. Pengembangan MACC tersebut 

dilakukan untuk menilai langkah-langkah mitigasi, 

dalam hal ini pembangkit listrik tenaga energi 

terbarukan (PLT-ET), yang memberikan gambaran 

biaya reduksi emisi GRK (abatement cost) dan 

jumlah reduksi emisi GRK dari langkah-langkah 

mitigasi tersebut.  

Subbab ini akan menyajikan informasi terkait hasil 

kajian pengembangan MACC pada empat provinsi 

percontohan, yaitu Riau, Jambi, Sulawesi Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kajian tersebut, 

perlu dicatat bahwa MACC dikembangkan 

berdasarkan metode model-derived 

menggunakan perangkat lunak Low Emissions 

Analysis Platform (LEAP), dengan model demand-

driven (berdasarkan permintaan listrik). 

 

 

Dalam pengembangan MACC, ada tiga skenario 

yang digunakan, yaitu: (i) Skenario Reference 

Baseline—tidak ada kebijakan atau tindakan 

mitigasi yang diterapkan; hanya mencakup PLT 

fosil yang didasarkan pada RUPTL PT PLN 

(Persero) 2019–2028, (ii) Skenario Mitigasi 

RUPTL—langkah-langkah mitigasi didasarkan 

pada RUPTL PT PLN (Persero) 2019–2028, dan (iii) 

Skenario Mitigasi Alternatif—langkah-langkah 

mitigasi ditambahkan selain pada RUPTL PT PLN 

(Persero) 2019–2028 dengan mempertimbangkan 

potensi ET di tiap provinsi percontohan. Kedua 

skenario mitigasi tersebut kemudian 

diproyeksikan hingga tahun akhir proyeksi 2030 

dan disimulasikan untuk menghasilkan MACC. 

Penggunaan RUPTL PT PLN (Persero) 2019–2028 

sebagai basis utama dalam studi merupakan 

kesepakatan para pemangku kepentingan di 

tingkat nasional dan provinsi. Data-data lain yang 

digunakan dalam pengembangan MACC tersebut 

telah melalui konsultasi dengan para pemangku 

kepentingan terkait serta telah dievaluasi dan 

divalidasi oleh DJEBTKE- dan DJK-KESDM. 

Dalam subbab ini, informasi MACC langkah 

mitigasi pada aktivitas pembangkit listrik (yakni 

PLT-ET) disajikan secara spesifik untuk masing-

masing provinsi percontohan. Pada pembahasan 

setiap provinsi percontohan, kurva MAC (MACC) 

akan ditampilkan dalam dua skenario, yaitu 

Skenario Mitigasi RUPTL dan Skenario Mitigasi 

Alternatif. Kurva tersebut akan menunjukan urutan 

prioritas langkah mitigasi dari yang paling cost-

effective di tahun 2030. 

Selain itu, data perbandingan tren level emisi juga 

disajikan dalam bentuk grafik yang memuat 

informasi tentang tren level emisi GRK yang 

dihasilkan dari tahun dasar historis 2018 hingga 

tahun akhir proyeksi 2030, serta perbandingan 

tren emisi antara Skenario Mitigasi RUPTL dan 

Skenario Mitigasi Alternatif terhadap Skenario 

Reference Baselince.  
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2.3.1 MACC di Provinsi Riau 

Hasil pengembangan MACC di tahun 2030 yang 

disajikan untuk Provinsi Riau mencakup 

pengembangan dari Skenario Mitigasi RUPTL dan 

Skenario Mitigasi Alternatif (Gambar 18). Dalam 

pengembangan MACC pada kajian tersebut, perlu 

dicatat bahwa besaran bauran produksi energi 

listrik pada setiap skenario mitigasi berbeda—

ditinjau berdasarkan tipe pembangkit, yaitu PLT 

berbasiskan fosil dan PLT-ET. Pada Skenario 

Mitigasi RUPTL, bauran produksi energi listrik 

berbasiskan fosil dan ET (mencakup PLTBg dan 

PLTBm Gasifikasi) masing-masing sebesar 95% 

dan 5% di tahun 2030. Sementara itu, pada 

Skenario Mitigasi Alternatif, bauran produksi 

energi listrik berbasiskan fosil dan ET (mencakup 

PLTBg, PLTU Direct Co-firing Biomassa,  PLTU 

Indirect Co-firing biomassa, PLTBm Gasifikasi, 

PLTSa Gasifikasi, PLTS, dan PLTBm IGCC) masing-

masing sebesar 72% dan 28% pada tahun yang 

sama. 

Berdasarkan hasil pengembangan MACC, 

beberapa informasi kunci dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

• Pada Skenario Mitigasi RUPTL, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -154,23 

juta USD dengan jumlah emisi tereduksi 

sebesar 7,37 juta ton-CO2e. Dari total biaya 

mitigasi dan total reduksi emisi tersebut, 

diperoleh estimasi MAC rata-rata sebesar 

-20,94 USD/ton-CO2e. 

• Pada Skenario Mitigasi Alternatif, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -139,46 

juta USD dengan jumlah emisi tereduksi 

sebesar 15,60 juta ton-CO2e. Dari total biaya 

mitigasi dan total reduksi emisi tersebut, 

diperoleh estimasi MAC -11,19 USD/ton-CO2e. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas 

langkah mitigasi dari yang paling cost-

effective di Provinsi Riau adalah sebagai 

berikut: PLTBg, PLTU Direct Co-firing 

Biomassa, PLTU Indirect Co-firing Biomassa, 

PLTBm Gasifikasi, PLTSa Gasifikasi, PLTS, dan 

PLTBM IGCC. Namun, apabila ditinjau dari 

potensi reduksi emisi dan nilai MAC, PLTU Co-

firing Biomassa, baik secara direct maupun 

indirect, merupakan opsi mitigasi yang 

unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada 

aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Riau 

dari berbagai skenario yang dikembangkan 

(lihat Gambar 19), implementasi Skenario 

Mitigasi Alternatif berpotensi mereduksi emisi 

GRK 3,61 juta ton-CO2e (31%) dari Skenario 

Reference Basiline di tahun 2030; lima kali 

lebih besar dari Skenario Mitigasi RUPTL yang 

hanya sebesar 0,70 juta ton-CO2e (6%) di 

tahun yang sama. Perbedaan ini diperoleh 

akibat penambahan PLT-ET di tahun 2029-

2030 pada Skenario Mitigasi Alternatif. 
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Gambar 18: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Riau pada tahun 2030 untuk Skenario 

Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah)  

 

 
 

 

Gambar 19: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Riau antara Skenario 

Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi Alternatif 
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2.3.2 MACC di Provinsi Jambi 

Hasil pengembangan MACC di tahun 2030 yang 

disajikan untuk Provinsi Jambi mencakup 

pengembangan dari Skenario Mitigasi RUPTL dan 

Skenario Mitigasi Alternatif (Gambar 20). Dalam 

pengembangan MACC pada kajian tersebut, perlu 

dicatat bahwa besaran bauran produksi energi 

listrik pada setiap skenario mitigasi berbeda—

ditinjau berdasarkan tipe pembangkit, yaitu PLT 

berbasiskan fosil dan PLT-ET. Pada Skenario 

Mitigasi RUPTL, bauran produksi energi listrik 

berbasiskan fosil dan ET (mencakup PLTA, PLTBg, 

PLTP, dan PLTBm Gasifikasi) masing-masing 

sebesar 74% dan 26% di tahun 2030. Sementara 

itu, pada Skenario Mitigasi Alternatif, bauran 

produksi energi listrik berbasiskan fosil dan ET 

(mencakup PLTM, PLTA, PLTBg, PLTP, PLTBm 

Gasifikasi, PLTSa Gasifikasi, dan PLTS) masing-

masing sebesar 61% dan 39% pada tahun yang 

sama. 

Berdasarkan hasil pengembangan MACC, 

beberapa informasi kunci dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

• Pada Skenario Mitigasi RUPTL, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar 45,73 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

13,62 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi 

dan total reduksi emisi tersebut, diperoleh 

estimasi MAC rata-rata sebesar 3,36 USD/ton-

CO2e. 

• Pada Skenario Mitigasi Alternatif, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar 54,85 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

15,41 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi 

dan total reduksi emisi tersebut, diperoleh 

estimasi MAC rata-rata sebesar 3,56 USD/ton-

CO2e. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas 

langkah mitigasi dari yang paling cost-

effective di Provinsi Jambi adalah sebagai 

berikut: PLTM, PLTA, PLTBg, PLTP, PLTBm 

Gasifikasi, PLTSa Gasifikasi, dan PLTS. Namun, 

apabila ditinjau dari potensi reduksi emisi 

yang dapat dicapai, PLTA dan PLTP 

merupakan opsi mitigasi yang unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada 

aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Jambi 

dari berbagai skenario yang dikembangkan 

(lihat Gambar 19), implementasi Skenario 

Mitigasi Alternatif berpotensi mereduksi emisi 

GRK 3,4 juta ton-CO2e (39%) dari Skenario 

Reference Basiline di tahun 2030; hampir satu 

setengah kali lebih besar dari Skenario Mitigasi 

RUPTL yang sebesar 2,3 juta ton-CO2e (26%) 

di tahun yang sama. Perbedaan ini diperoleh 

akibat penambahan PLT-ET di tahun 2029-

2030 pada Skenario Mitigasi Alternatif. 
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Gambar 20: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Jambi pada tahun 2030 untuk Skenario 

Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah)  

 

 
 

 

Gambar 21: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Jambi antara Skenario 

Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi Alternatif 
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2.3.3 MACC di Provinsi Sulawesi 

Barat 

Hasil pengembangan MACC di tahun 2030 yang 

disajikan untuk Provinsi Sulawesi Barat mencakup 

pengembangan dari Skenario Mitigasi RUPTL dan 

Skenario Mitigasi Alternatif (Gambar 22). Dalam 

pengembangan MACC pada kajian tersebut, perlu 

dicatat bahwa besaran bauran produksi energi 

listrik pada setiap skenario mitigasi berbeda—

ditinjau berdasarkan tipe pembangkit, yaitu PLT 

berbasiskan fosil dan PLT-ET. Pada Skenario 

Mitigasi RUPTL, bauran produksi energi listrik 

berbasiskan fosil ET (mencakup PLTM) masing-

masing sebesar 86% dan 14% di tahun 2030. 

Sementara itu, pada Skenario Mitigasi Alternatif, 

bauran produksi energi listrik berbasiskan fosil dan 

ET (mencakup PLTM, PLTA, PLTU Direct Co-firing 

Biomassa, PLTB, PLTSa, PLTBm Gasifikasi) 

masing-masing sebesar 18% dan 82% pada tahun 

yang sama. 

Berdasarkan hasil pengembangan MACC, 

beberapa informasi kunci dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

• Pada Skenario Mitigasi RUPTL, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -21,10 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

1,15 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi dan 

total reduksi emisi tersebut, diperoleh estimasi 

MAC rata-rata sebesar -18,36 USD/ton-CO2e. 

• Pada Skenario Mitigasi Alternatif, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -17,91 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

2,15 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi 

dan total reduksi emisi tersebut, diperoleh 

estimasi MAC rata-rata sebesar -8,35 

USD/ton-CO2e. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas 

langkah mitigasi dari yang paling cost-

effective di Sulawesi Barat adalah sebagai 

berikut: PLTM, PLTA, PLTU Direct Co-firing 

Biomassa, PLTB, PLTSa Gasifikasi, dan PLTBm 

Gasifikasi. Namun, apabila ditinjau dari potensi 

reduksi emisi yang dapat dicapai, PLTM 

merupakan opsi mitigasi yang unggul di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada 

aktivitas pembangkit listrik di Provinsi 

Sulawesi Barat dari berbagai skenario yang 

dikembangkan (lihat Gambar 23), 

implementasi Skenario Mitigasi Alternatif 

berpotensi mereduksi emisi GRK 0,87 juta ton-

CO2e (75%) dari Skenario Reference Baseline 

di tahun 2030; tujuh kali lebih besar dari 

Skenario Mitigasi RUPTL yang sebesar 0,12 

juta ton-CO2e (10%) di tahun yang sama. 

Perbedaan ini diperoleh akibat penambahan 

PLT-ET di tahun 2029-2030 pada Skenario 

Mitigasi Alternatif.
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Gambar 22: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2030 untuk 

Skenario Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah)  

 

 
 

 

Gambar 23: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat antara 

Skenario Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi Alternatif 
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2.3.4 MACC di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Hasil pengembangan MACC di tahun 2030 yang 

disajikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur 

mencakup pengembangan dari Skenario Mitigasi 

RUPTL dan Skenario Mitigasi Alternatif (Gambar 

24). Dalam pengembangan MACC pada kajian 

tersebut, perlu dicatat bahwa besaran bauran 

produksi energi listrik pada setiap skenario 

mitigasi berbeda—ditinjau berdasarkan tipe 

pembangkit, yaitu PLT berbasiskan fosil dan PLT-

ET. Pada Skenario Mitigasi RUPTL, bauran 

produksi energi listrik berbasiskan fosil dan 

berbasiskan ET (mencakup PLTA, PLTM, PLTS, 

PLTBm Gasifikasi, PLTP, dan PLTB) masing-

masing sebesar 47% dan 53% di tahun 2030. 

Sementara itu, pada Skenario Mitigasi Alternatif, 

bauran produksi energi listrik berbasiskan fosil dan 

ET (mencakup PLTA, PLTM, PLTU Direct Co-firing 

Biomassa, PLTS, PLTSa gasifikasi, PLTBm 

Gasifikasi, PLTP, PLTB, dan PLTAL) masing-

masing sebesar 40% dan 60% pada tahun yang 

sama. 

Berdasarkan hasil pengembangan MACC, 

beberapa informasi kunci dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

• Pada Skenario Mitigasi RUPTL, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -21,10 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

1,15 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi dan 

total reduksi tersebut, diperoleh estimasi MAC 

rata-rata sebesar -18,36 USD/ton-CO2e. 

• Pada Skenario Mitigasi Alternatif, diperoleh 

estimasi total biaya mitigasi sebesar -17,91 juta 

USD dengan jumlah emisi tereduksi sebesar 

2,15 juta ton-CO2e. Dari total biaya mitigasi 

dan total reduksi emisi tersebut, diperoleh 

estimasi MAC rata-rata sebesar -8,35 

USD/ton-CO2e. 

• Apabila ditinjau dari nilai MAC, prioritas 

langkah mitigasi dari yang paling cost-

effective di Nusa Tenggara Timur adalah 

sebagai berikut: PLTA, PLTM, PLTU Co-firing 

Biomassa, PLTS, PLTSa Gasifikasi, PLTBm 

Gasifikasi, PLTP, PLTB, dan PLTAL. Apabila 

ditinjau dari potensi reduksi emisi yang dapat 

dicapai, PLTM merupakan opsi mitigasi yang 

unggul. 

• Berdasarkan proyeksi emisi GRK pada 

aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dari berbagai skenario yang 

dikembangkan (lihat Gambar 25), 

implementasi Skenario Mitigasi Alternatif 

berpotensi mereduksi emisi GRK 2,07 juta ton-

CO2e (60%) dari Skenario Reference Baseline 

di tahun 2030; lebih besar dari Skenario 

Mitigasi RUPTL pada 1,82 juta ton-CO2e (52%) 

di tahun yang sama. Perbedaan ini diperoleh 

akibat penambahan PLT-ET di tahun 2029-

2030 pada Skenario Mitigasi Alternatif. 
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Gambar 24: MACC aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2030 

untuk Skenario Mitigasi RUPTL (atas) dan Skenario Mitigasi Alternatif (bawah)  

 

 
 

 

Gambar 25: Perbandingan emisi GRK aktivitas pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat antara 

Skenario Reference Baseline, Skenario Mitigasi RUPTL, dan Skenario Mitigasi Alternatif 
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3 

Kerangka 

Regulasi 

Kerangka dan rangkuman dari regulasi terkait efisiensi energi, termasuk mengenai 

energi, lingkungan, industri, bangunan, serta Undang-Undang Cipta Kerja. 
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3 Kerangka Regulasi 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa 

regulasi untuk mendorong pelaksanaan efisiensi 

energi. Regulasi yang dimaksud mencakup 

regulasi pada tingkat Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan 

Menteri. Dalam pedoman ini, seluruh regulasi 

tersebut dirangkai dalam bagan kerangka regulasi 

sebagaimana ditampilkan pada Gambar 26. 

Dari gambar tersebut, regulasi mengenai upaya 

pemerintah untuk mendorong implementasi 

efisiensi energi dikelompokkan menjadi lima 

kategori—ditandai dengan warna berbeda—yaitu 

kategori regulasi tentang sumber daya energi, 

cipta kerja, perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, bangunan gedung, serta 

perindustrian.  

Masing-masing kelompok regulasi di atas akan 

diuraikan secara singkat di bawah ini. Adapun 

gambaran umum dari setiap peraturan 

dideskripsikan pada Tabel 12. Melalui bab ini, para 

pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh 

gambaran umum mengenai isi dari masing-masing 

peraturan terkait implementasi efisiensi energi di 

Indonesia. 

Regulasi terkait Pengelolaan Energi 

(Konservasi Energi) 

Sumber daya energi secara umum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi. Dalam kategori ini, juga terdapat regulasi 

turunan untuk mendorong implementasi efisiensi 

energi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Konservasi Energi—

menyatakan bahwa pelaku usaha yang 

menggunakan sumber energi lebih dari 6.000 TOE 

berkewajiban untuk melaksanakan manajemen 

energi. 

Kementerian ESDM juga telah menerbitkan 

beberapa Peraturan Menteri untuk mendorong 

pelaksanaan efisiensi energi di sektor komersial 

dan rumah tangga, antara lain: penghematan 

penggunaan air tanah (Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 15 Tahun 2012); pembubuhan label tanda 

hemat energi untuk lampu swabalast (Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2014); serta 

penerapan Standar Kinerja Energi Minimum 

(SKEM) dan pencantuman label tanda hemat 

energi untuk peranti pengkondisi udara (Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 57 Tahun 2017).  

Regulasi terkait Cipta Kerja 

Pada tahun 2020, dengan metode Omnibus Law, 

pemerintah menyelaraskan 80 Undang-Undang 

dan lebih dari 1.200 pasal ke dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja—mengatur lintas kementerian dan lembaga. 

Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi 

transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan 

pusat-daerah, memberikan kemudahan berusaha, 

mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, 

dan menghilangkan ego sektoral. 

Regulasi terkait Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009. Di bidang ini, juga terdapat regulasi turunan 

untuk mendorong implementasi efisiensi energi, 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mendorong 

pelaksanaan efisiensi energi, Kementerian LHK 

telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 03 Tahun 2014 yang kemudian 

diubah menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 01 
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Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Proper). Pada regulasi 

tersebut diatur aspek efisiensi energi sebagai 

komponen tambahan—dikenal dengan sebutan 

“kegiatan yang melebihi ketaatan”—dalam 

penilaian dan evaluasi kinerja perusahaan. 

Regulasi terkait Bangunan Gedung  

Regulasi mengenai Bangunan Gedung dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. 

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang 

tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2021 yang merupakan Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung. Sebagai upaya 

untuk mendorong pelaksanaan efisiensi energi di 

sektor bangunan, khususnya komersial dan 

residensial, Kementerian PUPR menerbitkan 

beberapa peraturan berikut: Peraturan Menteri 

PUPR Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan 

Gedung Hijau; Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum 

Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada 

Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan 

Umum dan Pemukiman; serta Peraturan Menteri 

PUPR Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau di Kawasan Perkotaan. 

Regulasi terkait Perindustrian 

Regulasi tentang Perindustrian secara umum 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 03 

Tahun 2014. Selain itu, terdapat sebuah peraturan 

turunan untuk mengimplementasikan Undang-

Undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Industri. Kemudian, untuk mewujudkan industri 

nasional yang mengutamakan upaya efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya secara 

berkelanjutan, Kementerian Perindustrian telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian 

tentang Standar Industri Hijau yang ditujukan 

sebagai pedoman bagi para pelaku usaha untuk 

mewujudkan industri hijau di Indonesia. Secara 

keseluruhan, terdapat 29 Peraturan Menteri 

Perindustrian yang mengatur tentang Standar 

Industri Hijau untuk setiap jenis usaha, juga untuk 

mengatur Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) 

dan tata cara Sertifikasi Industri Hijau. Dalam hal 

sertifikasi tersebut, energi—mencakup efisiensi 

energi, penerapan energi terbarukan, dan 

manajemen energi—menjadi aspek penilaian dan 

evaluasi untuk masing-masing jenis usaha industri. 
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Gambar 26: Kerangka regulasi efisiensi energi di Indonesia 

 

Catatan: UU: Undang-Undang; PP: Peraturan Pemerintah; Perpres: Peraturan Presiden; Permen: Peraturan Menteri; ESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral; LHK: Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

PUPR: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

CIPTA KERJA

UU 11/2020

ENERGI

UU 30/2007

KEBIJAKAN ENERGI 
NASIONAL

PP 79/2014

1. Permen ESDM 12/2018

0. Permen ESDM 39/2017

Perpres 22/2017

RENCANA UMUM ENERGI 
NASIONAL

PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

UU 32/2009

Permen LHK 1/2021

KONSERVASI ENERGI

PP 70/2009

Permen ESDM 14/2012

Permen ESDM 18/2014

Permen ESDM 9/2018

Permen ESDM 14/2016

Permen ESDM 57/2017

BANGUNAN GEDUNG

UU 28/2002

Permen PUPR 05/2008

dicabut oleh

PERINDUSTRIAN

UU 3/2014

Permenperin 26/2018

Permenperin 27/2018

Permenperin 28/2018

Permenperin 39/2018

Permenperin 09/2019

Permenperin 10/2019

Permenperin 11/2019

Permenperin 12/2019

Permenperin 13/2019

Permenperin 37/2019

Permenperin 14/2020

*dan 18 Permen lainnya.

Permen ESDM 15/2012
Permen PUPR 02/2015

Permen PUPR 05/2015

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

PP 29/2018

PENYELENGGARAAN 
PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

PP 22/2021

PELAKSANAAN
UU 28/2002 TENTANG 
BANGUNAN GEDUNG
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Legenda:

0/1 : Peraturan dasar/perubahan pertama

: Peraturan terkait bangunan gedung hijau

: Peraturan terkait sumber daya energi

: Peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup

: Peraturan terkait pengelolaan industri hijau

: Peraturan cipta kerja

: Mengubah

Catatan: *) Terdapat total 29 Peraturan Menteri 
Perindustrian (Permenperin) terkait standar industri hijau
yang spesifik untuk tiap bidang pengusahaan.
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Tabel 12: Daftar regulasi efisiensi energi di Indonesia 

 

Regulasi Deskripsi 

PENGELOLAAN ENERGI (KONSERVASI ENERGI) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2007 tentang Energi 

Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan 

konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh pemerintah 

pusat dan/atau pemerintah daerah, sedangkan bagi yang tidak 

melaksanakan diberi disinsentif. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional (KEN) 

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan 

konservasi energi khususnya di bidang hemat energi, paling sedikit 

meliputi: 

• Standardisasi dan labelisasi. 

• Manajemen energi termasuk audit energi. 

• Penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi energi 

yang efisien. 

• Sosialiasi budaya hemat energi. 

• Meningkatkan usaha jasa energi sebagai investor dan penyedia energi 

secara hemat. 

• Sistem transportasi massal. 

• Mengurangi kemacetan dengan penerapan jalan berbayar. 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Konservasi 

Energi 

Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber 

energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 TOE per tahun 

wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi. 

Peraturan Presiden Nomor 22 

Tahun 2017 tentang Rencana 

Umum Energi Nasional (RUEN) 

RUEN disusun oleh pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi 

Nasional (DEN) untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang 

memuat: 

• Pendahuluan. 

• Kondisi energi nasional saat ini dan ekspektasi masa mendatang. 

• Visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional. 

• Kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional (dalam bentuk 

matriks program RUEN). 

• Penutup. 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri ESDM terkait 

Kegiatan di Bidang Energi Baru, 

Terbarukan, dan Konservasi Energi 

Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi. 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 

Tahun 2017 tentang Penerapan 

Standar Kinerja Energi Minimum 

dan Pencantuman Label Tanda 

Hemat Energi untuk Peranti 

Pengkondisi Udara 

Produsen dalam negeri dan importir wajib menerapkan Standar Kinerja 

Energi Minimum (SKEM) dan mencantumkan label tanda hemat energi 

pada peranti pengkondisi udara yang akan diperdagangkan di Indonesia. 
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Regulasi Deskripsi 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Pembubuhan 

Label Tanda Hemat Energi untuk 

Lampu Swabalast 

Pemberlakuan label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 04-6958-2003 tentang 

Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga dan 

Sejenisnya – Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast, serta 

proses pemenuhan kriteria untuk memperoleh tanda hemat energi untuk 

lampu swabalast. 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Penghematan 

Penggunaan Air Tanah 

Pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah diberlakukan bagi semua 

pihak yang memanfaatkan penggunaan air tanah. Penghematan 

penggunaan air tanah merupakan bagian dari upaya konservasi air tanah 

yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, 

dan fungsi air tanah. 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen 

Energi 

Program Konservasi Energi meliputi: 

• Program jangka pendek, antara lain perbaikan prosedur operasi, serta 

pemeliharaan dan pemasangan alat-alat kendali sederhana. 

• Program jangka menengah dan panjang, antara lain peningkatan 

efisiensi peralatan dan fuel switching. 

• Peningkatan kesadaran dan pengetahuan teknik-teknik konservasi 

energi bagi karyawan/operator secara terus menerus. 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 

Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik 

Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan serta Konservasi 

Energi 

Peralatan efisiensi energi antara lain: 

• Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). 

• Penerangan Jalan Umum menggunakan lampu hemat energi. 

• Lampu hemat energi. 

• Sistem monitoring konsumsi energi. 

• Efisiensi energi kantor pemerintah. 

• Kompor biomassa/tungku sehat hemat energi. 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pemerintah berupaya secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan 

permohonan Persetujuan Teknis kepada Menteri, gubrernur, atau 

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan, 

dilengkapi dengan kajian perhitungan efisiensi, konsumsi energi yang 

digunakan, nilai mutu emisi, dll. 

Peraturan Menteri LHK Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Program 

Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Proper) 

Pemerintah melalui Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup melalui Proper yang diselenggarakan dengan tahapan: 

perencanaan; pelaksanaan; penetapan peringkat; pemberian penghargaan; 

pembinaan, dan penegakan hukum. 
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Regulasi Deskripsi 

PERINDUSTRIAN 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian 

Pemerintah mengatur penyelenggaraan perindustrian dalam rangka 

mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian 

nasional, industri yang mandiri, berdaya saing, maju, serta industri hijau. 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Industri 

Standardisasi Industri Hijau terdiri dari:  

a. Standar Industri Hijau;  

b. Sertilikasi Industri Hijau. 

 

Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; 

b. Proses produksi; 

c. Produk; 

d. Manajemen pengusahaan; dan 

e. Pengelolaan limbah. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Tas atau Kantong Belanja Plastik dan 

Bioplastik 

Pedoman bagi penyelenggara industri tas atau kantong belanja plastik 

dan bioplastik dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Pengolahan Kopi Instan 

Pedoman bagi penyelenggara industri pengolahan kopi instan dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 52 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Kaca Pengaman Berlapis 

Pedoman bagi penyelenggara industri kaca pengaman berlapis dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 51 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Cat Berbasis Pelarut Organik 

Pedoman bagi penyelenggara industri cat berbasis pelarut organik dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 50 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Pupuk Nitrogen, Phospor, dan 

Kalium Padat 

Pedoman bagi penyelenggara industri pupuk nitrogen, phospor, dan 

kalium padat dalam memenuhi kriteria standar industri hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Kertas dan Papan Kertas 

Bergelombang 

Pedoman bagi penyelenggara industri kertas dan papan kertas 

bergelombang dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 
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Regulasi Deskripsi 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Kemasan dari Kaca 

Pedoman bagi penyelenggara industri kemasan dari kaca dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Air Mineral 

Pedoman bagi penyelenggara industri air mineral dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Perlengkapan Rumah Tangga dari 

Keramik 

Pedoman bagi penyelenggara industri perlengkapan rumah tangga dari 

keramik dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 41/M-

IND/PER/12/ 2017 tentang Lembaga 

Sertifikasi Industri Hijau 

Beberapa ketentuan dalam peraturan dimaksud berubah.  

• Ketentuan Pasal 3 huruf (c) dihapus.  

• Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) yang 

berbunyi Auditor Industri Hijau paling sedikit terdiri dari satu auditor 

permanen dan satu auditor kontrak.  

• Ketentuan Pasal 7 diubah, LSIH yang tidak memenuhi kewajiban 

diberikan sanksi administratif berupa pembekuan dari penunjukan 

sebagai LSIH selama 90 hari. Jika tidak melakukan pemenuhan 

selama waktu yang dimaksud, maka LSIH akan dicabut 

penunjukannya. Sanksi administratif berupa pembekuan dari 

penunjukan sebagai LSIH yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) dan tata cara 

pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara 

Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Suku Cadang dan Aksesori 

Kendaraan Bermotor Roda Empat 

atau Lebih – Silencer 

Pedoman bagi penyelenggara industri suku cadang dan aksesori 

kendaraan bermotor roda empat atau lebih – silencer dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Kaca Lembaran 

Pedoman bagi penyelenggara industri kaca lembaran dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Biskuit dan Produk Roti Kering 

Lainnya 

Pedoman bagi penyelenggara industri biskuit dan produk roti kering 

lainnya dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 
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Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Peralatan Saniter dan Keramik 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi 

penyelenggara industri saniter dan keramik dalam memenuhi kriteria 

standar industri hijau sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan 

permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 09 Tahun 2020 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Gula Kristal Pasir 

Pedoman bagi penyelenggara industri gula kristal pasir dalam memenuhi 

kriteria standar industri hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 41 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Minyak Goreng dari Kelapa Sawit 

Pedoman bagi penyelenggara industri minyak goreng dari kelapa sawit 

dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara 

industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Kertas Budaya 

Pedoman bagi penyelenggara industri kertas budaya dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Batik 

Pedoman bagi penyelenggara industri batik dalam memenuhi kriteria 

Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan 

permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 38 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Cat Berbasis Air 

Pedoman bagi penyelenggara industri cat berbasis air dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, 

Domba, dan Kambing 

Pedoman bagi penyelenggara industri penyamakan kulit dari sapi, 

kerbau, domba, dan kambing dalam memenuhi kriteria Standar Industri 

Hijau sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan 

Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Tekstil Pencelupan, Pencapan, dan 

Penyempurnaan 

Pedoman bagi penyelenggara industri tekstil pencelupan, pencapan, dan 

penyempurnaan dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga 

peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri 

Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Ubin Keramik 

Pedoman bagi penyelenggara industri ubin keramik dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 
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Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Bubur Kertas dan Industri Bubur 

Kertas yang Terintegrasi dengan 

Kertas 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi 

penyelenggara industri bubur kertas dan industri bubur kertas yang 

terintegrasi dengan kertas dalam memenuhi kriteria Standar Industri 

Hijau sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan 

Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Pengasapan Karet dalam Bentuk 

Ribbed Smoked Sheet Rubber 

Pedoman bagi penyelenggara industri pengasapan karet dalam bentuk 

ribbed smoked sheet rubber dalam memenuhi kriteria Standar Industri 

Hijau sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan 

Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 09 Tahun 2019 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Karet Remah (Crumb Rubber) 

Pedoman bagi penyelenggara industri karet remah (crumb rubber) dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Sertifikasi Industri Hijau 

Pedoman bagi perusahaan industri yang ingin memperoleh Sertifikat 

Industri Hijau dengan cara mengajukan permohonan kepada Lembaga 

Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Sertifikat Industri Hijau diterbitkan oleh 

LSIH yang ditetapkan oleh Menteri. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Pengolahan Susu Bubuk 

Pedoman bagi penyelenggara industri pengolahan susu bubuk dalam 

memenuhi kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 27 Tahun 2018 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Industri 

Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan 

Pupuk Amonium Sulfat 

Pedoman bagi penyelenggara industri pupuk urea, pupuk SP-36, dan 

pupuk ammonium sulfat dalam memenuhi kriteria Standar Industri Hijau 

sehingga peyelenggara industri dapat mengajukan permohonan 

Sertifikasi Industri Hijau. 

Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Standar Industri Hijau untuk Semen 

Portland 

Pedoman bagi penyelenggara industri semen portland dalam memenuhi 

kriteria Standar Industri Hijau sehingga peyelenggara industri dapat 

mengajukan permohonan Sertifikasi Industri Hijau. 

BANGUNAN GEDUNG  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung 

Pemerintah melalui Menteri mengatur ketentuan bangunan gedung yang 

meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan 

pembinaan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung 

Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung yang mengatur ketentuan bangunan gedung, 

termasuk ketentuan tahap perencanaan teknis untuk bangunan gedung 

hijau (BGH). 
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Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum 

Implementasi Konstruksi 

Berkelanjutan pada 

Penyelenggaraan Infrastruktur 

Bidang Pekerjaan Umum dan 

Pemukiman 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara 

infrastruktur bidang pekerjaan umum dan pemukiman dalam 

mengimplementasikan pendekatan konstruksi berkelanjutan. Lingkup dari 

pedoman ini mencakup implementasi konstruksi berkelanjutan, komisi 

implementasi konstruksi berkelanjutan, dan pembinaan implementasi 

konstruksi berkelanjutan. 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 02 

Tahun 2015 tentang Bangunan 

Gedung Hijau 

Pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan 

penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau agar terwujud Bangunan 

Gedung Hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan baik 

persyaratan administratif maupun teknis, yang memiliki kinerja terukur 

secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah 

lingkungan, hemat energi dan air serta sumber daya lainnya. 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

Pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan 

pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-

pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

   

 

Box 6: Peraturan Daerah terkait Bangunan Gedung Hijau 

Mengantisipasi tren peningkatan pembangunan gedung di seluruh daerah di Indonesia, pemerintah 

daerah merasa penting untuk menerbitkan peraturan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. Saat ini, di Indonesia telah terdapat beberapa kota/kabupaten yang memiliki Peraturan 

Daerah (Perda) tentang bangunan gedung Hijau, yakni Jakarta dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 8 

tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau, Bandung dengan Peraturan Walikota Nomor 1023 Tahun 

2016 tantang Bangunan Gedung Hijau, Gorontalo dengan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017, Pariaman 

dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018, Semarang dengan Peraturan Walikota Nomor 24 

Tahun 2019, serta Bukittinggi dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020. 
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4 

Pemangku 

Kepentingan Kunci 
Pemangku kepentingan kunci (key actors) dalam implementasi 

efisiensi energi di Indonesia 
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4 Pemangku Kepentingan Kunci 

dalam Implementasi Efisiensi 

Energi 

4.1 Pengantar

Seiring dengan komitmen upaya konservasi 

energi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 

regulasi terkait konservasi energi—termasuk di 

dalamnya target penurunan intensitas, elastisitas 

energi, dan penghematan konsumsi energi final. 

Dalam implementasinya, target pemerintah 

dalam konteks konservasi energi diselenggarakan 

oleh beberapa Kementerian/Lembaga, utamanya 

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal 

Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 

(DJEBTKE). Secara menyeluruh, Kementerian/ 

Lembaga yang memiliki peran dalam ekosistem 

implementasi dan investasi efisiensi energi 

dirangkum dan disajikan pada bab ini. 

DJEBTKE-KESDM, secara khusus Direktorat 

Konservasi Energi, merupakan institusi utama 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pemantauan penggunaan energi, 

serta memegang peranan penting dalam upaya 

implementasi konservasi energi.  

Selain Kementerian ESDM, Kementerian/Lembaga 

yang juga berperan dalam mendukung iklim 

investasi efisiensi energi adalah:  

• Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (LHK), bertanggung jawab untuk 

mengatur pengelolaan lingkungan yang 

berkaitan dengan sektor energi.  

• Kementerian Perindustrian, bertanggung 

jawab untuk mendukung komitmen industri 

menuju industri hijau—berwawasan 

lingkungan—melalui implementasi praktik 

industri yang berkelanjutan. 

• Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR), bertanggung 

jawab dalam penetapan green building code 

dan penetapan standar bangunan hijau. 

Secara lebih lengkap, peran masing-masing 

Kementerian/Lembaga dalam implementasi 

efisiensi energi diulas lebih lanjut pada subbab di 

bawah ini.  
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4.2 Pemangku Kepentingan Kunci dalam Program Efisiensi 

Energi 

Presiden, menetapkan ambisi 

konservasi energi nasional sebagai 

bagian dari upaya mitigasi 

perubahan iklim sesuai target Nationally 

Determined Contribution (NDC) pada Paris 

Agreement (Conference of Parties, COP 21).  

Secara khusus, Presiden telah menetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang 

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), melalui 

Dewan Energi Nasional (DEN), yang di dalamnya 

terdapat target-target konservasi energi di tahun 

2025 dan 2050. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang telah disusun, Presiden memberikan arahan 

kepada Kementerian/Lembaga untuk mencapai 

target penurunan intensitas energi final sebesar 1% 

per tahun hingga tahun 2050 dan elastisitas energi 

kurang dari 1 di tahun 2025. Salah satu bentuk 

perwujudan dalam mencapai target tersebut 

adalah penerapan program-program efisiensi 

energi, khususnya di sektor pengguna energi. 

Dewan Energi Nasional (DEN), 

dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2007 

tentang Energi. DEN diketuai oleh Presiden, 

dengan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua dan 

Menteri ESDM sebagai Ketua Harian. Anggota DEN 

terdiri dari: (i) unsur pemerintah, yaitu Menteri 

Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/PPN (Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas), Menteri Perhubungan, 

Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta 

Menteri LHK; dan (ii) delapan orang dari unsur 

pemangku kepentingan, yakni kalangan 

akademisi, industri, konsumen, teknologi, dan 

lingkungan hidup.  

Melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan 

Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan 

Energi Nasional—anggota DEN ditugaskan untuk 

merancang dan merumuskan Kebijakan Energi 

Nasional (KEN), menetapkan Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN), menetapkan langkah-

langkah krisis dan darurat energi, serta melakukan 

pengawasan kebijakan energi yang bersifat lintas 

sektoral. 

Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), 

bertanggung jawab atas kebijakan dan 

regulasi di bidang energi, untuk merumuskan, 

mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan energi, 

serta untuk memastikan ketersediaan, akses, 

keterjangkauan, dan pemerataan energi. Secara 

khusus, implementasi kegiatan efisiensi energi di 

Indonesia, berada dalam kewenangan Direktorat 

Konservasi Energi, DJEBTKE-KESDM. 

Dalam upaya konservasi energi, Direktorat 

Konservasi Energi bertugas untuk melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta 

pengendalian dan pengawasan di bidang 

konservasi energi. 

Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (LHK), 

secara umum bertanggung jawab 

dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan 

hidup di Indonesia. Selain itu, Kementerian LHK 

juga memiliki tanggung jawab dalam upaya 

reduksi emisi GRK yang erat kaitannya dengan 

kegiatan konservasi energi. Sehubungan dengan 



 

 PEDOMAN INVESTASI  EFISIENSI  ENERGI  65 

 

hal tersebut, Kementerian LHK menyelenggarakan 

suatu program penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau 

umum disingkat dengan Proper. Secara khusus, 

program ini memiliki kriteria penilaian berupa 

penurunan emisi GRK dan efisiensi energi, yang 

dicapai oleh pelaku usaha atau industri.  

Kementerian Perindustrian 

berperan dalam mempersiapkan 

ketentuan dan kebijakan terkait 

industri, termasuk dalam pemenuhan komitmen 

industri ramah lingkungan, seperti implementasi 

efisiensi produksi, konservasi energi, efisiensi 

sumber daya, dan teknologi rendah karbon. 

Terkait hal tersebut, Kementerian Perindustrian 

menyelenggarakan program Standar Industri Hijau 

(SIH). Program ini menjadi standar acuan bagi 

pelaku industri dalam membangun konsensus 

terkait bahan baku, energi, proses produksi, 

produk, pengelolaan limbah, dan aspek lain—yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber 

daya secara berkelanjutan. 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

bertanggung jawab atas penetapan 

kebijakan, pengawasan, dan implementasi 

pembangunan infrastruktur nasional secara 

berkelanjutan. Terkait dengan konteks konservasi 

energi, Kementerian PUPR menyelenggarakan 

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk 

mencapai keberlanjutan/sustainabilitas dalam 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Kementerian Dalam Negeri 

memiliki tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri 

untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Terkait 

dengan konteks konservasi energi, Kementerian 

Dalam Negeri memiliki fungsi dalam pelaksanaan 

kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.  

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

(PPN)/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang perencanaan 

pembangunan nasional untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Berkaitan dengan konteks konservasi energi, 

Kementerian PPN memiliki Deputi Bidang Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan fungsi 

salah satunya penyiapan perumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan nasional di bidang 

pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi 

sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber 

daya energi, mineral dan pertambangan, serta 

lingkungan hidup. 

Kementerian Keuangan 

menyelenggarakan fungsi dalam 

perumusan dan pemberian 

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, 

termasuk dalam bidang konservasi energi. 

Kementerian Keuangan juga memiliki kewenangan 

dalam penerbitan fasilitas fiskal, serta penetapan 

instrumen pembiayaan terkait efisiensi energi. 

Kementerian Keuangan memiliki Special Mission 

Vehicles (SMV) yang bergerak di bidang 

pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur, 

yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI 

merupakan salah satu lembaga terakreditasi untuk 

Green Climate Fund (GCF), yaitu fasilitas di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara 

khusus dibentuk untuk mendukung pemenuhan 

target NDC melalui pembiayaan. Selain itu, PT SMI 

juga memfasilitasi penyaluran dana pembangunan 

berkelanjutan dari United Nations Development 

Programme (UNDP), Agence Française de 

Developpement (AFD), Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan Bank 

Dunia. 
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Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), sebagai lembaga 

pengawas dan regulator pasar keuangan. OJK 

memiliki peranan penting dalam menyusun 

roadmap Keuangan Berkelanjutan. Sebagai 

catatan, OJK telah menerbitkan pedoman 

pembiayaan efisiensi energi bagi lembaga 

pembiayaan di Indonesia.  

Pemerintah Daerah, merupakan pemangku 

kepentingan kunci yang memegang peranan 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi. Salah satu 

andil pemerintah daerah dalam upaya konservasi 

energi dapat dilakukan melalui program di 

masing-masing daerah. Contohnya, implementasi 

program penerangan jalan umum (PJU) Hemat 

Energi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

daerah dengan melibatkan badan usaha swasta 

melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan 

Badan Usaha (KPBU). 

Penyedia Dana, merupakan pemangku 

kepentingan kunci yang memegang peranan 

krusial dalam realisasi program-program efisiensi 

energi di Indonesia. Pada bab akhir dari pedoman 

ini, akan disajikan uraian mengenai penyedia dana 

potensial utamanya bank pionir dalam program 

Keuangan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh 

OJK. 
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5 

Program Pemerintah 

terkait Efisiensi Energi 
Program-program pemerintah terkait implementasi efisiensi energi di 

sektor pengguna energi, yang diselenggarakan oleh beberapa 

Kementerian/Lembaga yang terkait. 
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5 Program Pemerintah terkait 

Implementasi Efisiensi Energi 

Sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam 

memenuhi target konservasi energi, Kementerian 

ESDM, Kementerian LHK, Kementerian 

Perindustrian, dan Kementerian PUPR telah 

mengembangkan program dalam upaya 

implementasi efisiensi energi—sebagaimana 

disajikan Gambar 27.  

Program-program di bidang konservasi energi 

yang disediakan oleh pemerintah diharapkan 

dapat memotivasi dan memudahkan masyarakat, 

pelaku usaha, atau investor untuk melakukan 

investasi di bidang efisiensi energi. Detail masing-

masing program akan diuraikan pada subbab di 

bawah ini.  

Gambar 27: Program Pemerintah Indonesia sebagai upaya pendukung implementasi efisiensi energi 

 

Catatan: KESDM: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KLHK: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kemenperin: 

Kementerian Perindustrian: PUPR: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
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5.1 Program Konservasi Energi oleh Kementerian ESDM

DJEBTKE-KESDM telah mengembangkan 

beberapa program yang bertujuan untuk 

mendorong implementasi investasi efisiensi 

energi, yaitu: (i) Program Kemitraan; 

(ii) Implementasi SNI ISO 50001; (iii) Penerangan 

Jalan Umum (PJU) Hemat Energi; (iv) Green 

Airport; (v) Label dan Standar Kinerja Energi 

Minimum (SKEM); dan (vi) Penghargaan Subroto 

Bidang Efisiensi Energi. Masing-masing program 

tersebut diuraikan secara rinci di bawah ini. 

5.1.1 Program Kemitraan 

Program Kemitraan bertujuan untuk 

meningkatkan kegiatan audit energi pada sektor 

industri dan bangunan komersial. Audit energi 

didefinisikan sebagai serangkaian proses evaluasi 

pemanfaatan energi; identifikasi potensi 

penghematan energi; penetapan rekomendasi 

peningkatan efisiensi energi; dan analisis ekonomi 

terkait kelayakan potensi penghematan energi.  

Dengan pelaksanaan kegiatan audit energi, 

diharapkan potensi penghematan energi dapat 

teridentifikasi, sehingga langkah dan persyaratan 

implementasi efisiensi energi yang dibutuhkan 

dapat terdefinisi dengan jelas. Perlu dicatat bahwa 

tingkat kebutuhan biaya investasi efisiensi energi 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu 

rendah, sedang, atau tinggi (memerlukan 

pinjaman dana dari pihak ketiga). 

Melalui Program Kemitraan, perusahaan dapat 

bermitra dengan DJEBTKE-KESDM untuk 

mendapatkan insentif pelaksanaan audit energi—

termasuk Investment Grade Audit (IGA).  

Di Indonesia, kegiatan audit energi telah 

distandardisasi secara nasional melalui SNI 

6196:2011, yang merupakan hasil adopsi dari 

standar internasional The American Society of 

Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE). Pada standar tersebut, 

terdapat tiga jenis audit energi yang 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ukuran objek, 

tipe objek, tingkat kedalaman audit, serta potensi 

penghematan energi. Ketiga jenis audit energi 

(Gambar 28) tersebut diuraikan secara ringkas 

sebagai berikut:2 

Level 1: Walk-through Analysis/Preliminary 

Audit. Audit energi jenis ini bersifat preliminary 

(Audit Level 1). Umumnya, Audit Level 1 dilakukan 

melalui wawancara dengan personel operasi untuk 

mengidentifikasi adanya potensi penghematan 

energi dan memahami sistem energinya. Audit 

Level 1 dapat menghasilkan berbagai langkah 

efisiensi energi yang rendah biaya, sehingga 

implementasinya dapat dilakukan dengan 

menggunakan dana pribadi atau bahkan tanpa 

biaya.  

Level 2: Energy Survey and Analysis. Audit Level 

2 merupakan audit energi yang dilakukan secara 

lebih detail dan komprehensif. Audit Level 2 dapat 

dilakukan oleh pihak internal melalui inspeksi dan 

pengukuran secara langsung terhadap objek. 

Keluaran dari Audit Level 2 adalah laporan yang 

menggambarkan potensi implementasi efisiensi 

energi dan perubahan operasional. Selanjutnya, 

potensi tersebut dianalisis lebih lanjut berdasarkan 

potensi penghematan energi, Life Cycle Cost 

(LCC) Analysis, dan dampak dari implementasinya.

 

 

2  OJK. Buku Pedoman Pembiayaan Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan. 2015. 
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Berdasarkan Audit Level 2, rekomendasi 

implementasi efisiensi energi dapat teridentifikasi, 

termasuk biaya dan kompleksitas implementasi 

proyek. Apabila biaya investasi yang diperlukan 

tergolong besar dan memerlukan implementasi 

yang kompleks, maka audit energi harus 

dilanjutkan ke level yang lebih tinggi—yaitu Audit 

Level 3. 

Level 3: Investment Grade Audit (IGA). IGA 

merupakan audit energi sebagai kelanjutan dari 

Audit Level 2 yang dilakukan oleh pihak 

eksternal—melibatkan perusahaan jasa konservasi 

energi.  

Kegiatan IGA akan menghasilkan laporan rinci atas 

biaya penghematan energi, nilai investasi yang 

diperlukan, dan payback period atas investasi 

tersebut. Hasil dari IGA digunakan untuk 

merekomendasikan proyek efisiensi energi yang 

lengkap dengan kajian kelayakan proyek secara 

teknis, finansial, komersial, dan hukum. 

Pelaksanaan IGA umumnya berlangsung selama 1–

3 bulan.  

 

Gambar 28: Skema pelaksanaan proyek efisiensi energi melalui kegiatan audit 
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5.1.2 Implementasi SNI ISO 

500013,4 

Implementasi SNI ISO 50001 merupakan program 

pemerintah untuk meningkatkan penerapan 

standar terkait Energy Management System 

(EnMS). Standar ini dikembangkan berdasarkan 

ISO 50001, yaitu standar internasional terkait 

manajemen energi yang menerapkan konsep 

perbaikan berkelanjutan “plan, do, check, act” 

(PDCA). 

SNI ISO 50001 mencakup enam persyaratan, yaitu 

tanggung jawab manajemen, kebijakan energi, 

perencanaan energi, implementasi dan operasi, 

pengecekan, dan kaji ulang manajemen.  

 

 

Dua elemen penting dalam ISO 50001 adalah 

energy baseline (EnB) dan energy performance 

indicator (EnPI) yang dapat menunjukkan potensi 

peningkatan kinerja energi. Hasil identifikasi 

potensi dapat menjadi acuan untuk melibatkan 

perusahaan jasa konservasi energi dalam 

implementasi investasi energi efisensi. 

Dalam upaya mewujudkan manajemen energi 

yang sesuai dengan SNI ISO 50001, investasi 

efisiensi energi dapat dilakukan dengan 

menggunakan dana pribadi maupun melibatkan 

perusahaan jasa konservasi energi. Model sistem 

manajemen energi ISO 50001 secara umum 

diilustrasikan pada Gambar 29. 

Hingga tahun 2020, tercatat sejumlah perusahaan 

di Indonesia yang telah bersertifikat ISO 50001 : 

EnMS, yaitu 47 perusahaan sektor ESDM, 2 

bangunan gedung, dan 64 perusahaan sektor 

industri.

Gambar 29: Model Sistem Manajemen Energi ISO 50001 

 

 

 
3  www.auditenergi.co.id diakses pada 6 Mei 2021. 

4  www.bsn.go.id diakses pada 11 Mei 2021. 

http://www.auditenergi.co.id/
http://www.bsn.go.id/
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5.1.3 Penerangan Jalan Umum 

(PJU) Hemat Energi 

Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat 

Energi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

penerangan jalan umum melalui penggantian jenis 

lampu eksisting dengan lampu yang lebih efisien, 

misalnya penggantian lampu merkuri dengan 

lampu LED. Terdapat dua jenis PJU yang telah 

diimplementasikan, yaitu PJU Pintar dan PJU 

Tenaga Surya (PJU-TS).  

PJU Pintar merupakan PJU yang memiliki fitur real 

time monitoring dan kendali pemakaian daya 

secara otomatis. Sedangkan PJU-TS merupakan 

PJU yang menggunakan sinar matahari sebagai 

sumber listriknya. Kedua jenis PJU ini mampu 

memberikan penghematan energi apabila 

dibandingkan dengan PJU konvensional. Hingga 

tahun 2020, Kementerian ESDM telah membangun 

PJU-TS di 46.613 titik di 258 kota/kabupaten.  

Implementasi program PJU Hemat Energi dapat 

dilakukan dengan melibatkan badan usaha swasta 

melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan 

Badan Usaha (KPBU). KPBU terdiri dari dua tipe, 

yaitu proyek yang diinisiasi oleh pemerintah 

(solicited) dan diinisiasi oleh badan usaha 

(unsolicited). Saat ini implementasi program PJU 

Hemat energi melalui skema KPBU sedang 

digalakkan oleh pemerintah daerah. Melihat 

potensi pengembangan yang besar, program PJU 

Hemat Energi dapat menjadi opsi bagi investor 

untuk melakukan investasi di bidang efisiensi 

energi.  

 

5.1.4 Bandar Udara Ramah 

Lingkungan (Green Airport) 

Pada tahun 2020, DJEBTKE-KESDM telah 

menandatangani nota kesepahaman atau 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT 

Angkasa Pura (AP) I dan II untuk mewujudkan 

program Bandar Udara Ramah Lingkungan pada 

bandara di Indonesia. Penandatanganan MoU ini 

merupakan wujud sinergitas untuk meningkatkan 

pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta 

penerapan konservasi energi di bandara. 

Program ini memiliki tiga kegiatan utama, yaitu 

sertifikasi ISO 50001 : EnMS, penerapan PLTS di 

bandara, dan sertifikasi bangunan hijau. Investasi 

efisiensi energi dalam program ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan dana pribadi maupun 

dengan melibatkan pihak swasta. 

5.1.5 Label dan Standar Kinerja 

Energi Minimum (SKEM) 

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan 

labelisasi peralatan rumah tangga untuk mengikuti 

tuntutan pasar terhadap mutu dan efisiensi energi 

peralatan listrik di tingkat nasional maupun 

internasional.  

Salah satu contoh labelisasi yang telah dilakukan 

adalah pembubuhan label tanda hemat energi 

pada lampu swabalast yang diatur melalui 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2014. 

Label hemat energi ini difungsikan sebagai 

instrumen kebijakan dalam mendorong efisiensi 

energi pada lampu.  
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Gambar 30: Contoh label dan SKEM 

 

 

Label tanda hemat energi tersebut menunjukkan 

tingkat hemat energi (efisiensi energi) pada lampu 

swabalast yang digambarkan dalam jumlah 

bintang—semakin banyak bintang, maka semakin 

hemat lampu tersebut. Jumlah bintang pada label 

hemat energi yang dibubuhkan pada lampu 

swabalast memiliki arti yang dikategorikan pada 

Gambar 30. 

Selain pembubuhan label pada lampu swabalast, 

Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) juga 

diterapkan untuk peranti pengkondisi udara—Air 

Conditioner (AC)—yang diatur dalam Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 57 tahun 2017. SKEM 

memuat persyaratan kinerja energi minimum pada 

kondisi tertentu dan bertujuan untuk membatasi 

jumlah konsumsi energi maksimum. SKEM untuk 

peranti AC dapat dilihat pada Gambar 30. 

Sebagai catatan, sejak 1 Agustus 2020, syarat 

minimum AC yang diperbolehkan beredar di pasar 

Indonesia saat ini adalah minimal bintang tiga. 

 
5
 https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/07/29/2304/ditjen.ebtke.genjot.kalangan.industri.berefisiensi.dan.berkompetisi?lang=en  

diakses pada 12 Juli 2021. 

5.1.6 Penghargaan Subroto 

Bidang Efisiensi Energi5 

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 

Nasional adalah apresiasi kepara para pengguna 

energi, baik Pemerintah maupun swasta yang 

telah berhasil menerapkan upaya-upaya 

konservasi energi di lingkungan masing-masing 

serta mendorong seluruh pengguna energi untuk 

melakukan konservasi energi. Kegiatan 

penghargaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 

2016 ini terinspirasi oleh kegiatan ASEAN Energy 

Award oleh ASEAN Center for Energy (ACE) yang 

telah berlangsung sejak tahun 2000 dalam rangka 

mempromosikan pemanfaatan energi baru 

terbarukan serta penerapan efisiensi dan 

konservasi energi di regional ASEAN. Indonesia 

selalu aktif mengirimkan nominasi peserta pada 

ajang ini. Para pemenang Penghargaan Subroto 

untuk kategori Bangunan Gedung Hemat Energi 

dan kategori Manajemen Energi Pada Industri dan 

Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria dan 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/07/29/2304/ditjen.ebtke.genjot.kalangan.industri.berefisiensi.dan.berkompetisi?lang=en
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persyaratan akan diusulkan untuk menjadi calon 

peserta ASEAN Energy Award. 

Sektor industri dan bangunan gedung merupakan 

konsumen energi utama di Indonesia yang 

memiliki peranan vital dalam pengelolaan energi 

nasional yang efisien. Selain melalui ajang 

penghargaan sebagai bentuk apresiasi, pada 

dasarnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 

tahun 2009 tentang Konservasi Energi, 

Pemerintah telah mewajibkan bagi pengguna 

energi besar yaitu pengguna yang menggunakan 

energi lebih besar sama dengan 6000 TOE per 

tahun untuk menerapkan manajemen energi yang 

meliputi: menunjuk manager energi, menyusun 

program konservasi energi, melaksanakan audit 

energi secara berkala, melaksanakan hasil audit 

energi, dan melaporkan pelaksanaan konservasi 

energi kepada Pemerintah. 

5.1.7 Kebijakan & Regulasi 

Salah satu aspek penting untuk mendorong 

investasi di bidang efisiensi energi adalah 

pemberian stimulus berupa insentif (fiskal dan 

nonfiskal) bagi pelaku industri atau bidang usaha 

lainnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat 

hambatan yang ditemui terkait pembiayaan dalam 

melakukan kegiatan efisiensi energi, misalnya 

penggantian berbagai peralatan dengan teknologi 

yang efisien beserta pajak terkait. Oleh karena itu, 

insentif dari pemerintah diberikan agar industri 

atau bidang usaha lainnya tertarik untuk 

mengupayakan kegiatan efisiensi energi.  

Seperti kegiatan investasi pada umumnya, dalam 

berinvestasi di bidang efisiensi energi terdapat 

beberapa jenis pungutan yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai investasi. Contoh 

pungutan yang disoroti secara khusus ketika 

 
6
  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. 

7
 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

(Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. 

berinvestasi di bidang efisiensi energi adalah 

pajak. Dalam hal ini, Pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai 

insentif pajak.  

Salah satu peraturan yang dapat memberikan 

celah insentif untuk kegiatan investasi adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha 

Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. 

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah 

memberikan pengurangan Pajak Penghasilan 

(PPh) bersih selama enam tahun sebesar 5% setiap 

tahunnya atau 30% dari nilai investasi, mencakup 

145 segmen bisnis yang memenuhi syarat untuk 

tunjangan pajak, telah diperluas dari yang mulanya 

hanya 143 segmen.6 Segmen yang termasuk dalam 

145 bisnis tersebut dapat memanfaatkan fasilitas 

ini, salah satunya untuk melakukan kegiatan 

investasi di bidang efisiensi energi. Salah satu 

contoh bidang usaha yang termasuk dalam 145 

bisnis tersebut adalah industri mesin pendingin, 

dengan produk evaporator dan kondensator untuk 

seluruh mesin dingin, serta dengan persyaratan 

harus menggunakan teknologi ramah lingkungan.  

Selain itu, insentif dari Pemerintah yang dapat 

digunakan dalam kegiatan efisiensi energi di 

bidang transportasi tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 

transportasi jalan.7 

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah 

untuk mempercepat program kendaraan listrik. 

Dengan Kebijakan ini diharapkan kendaraan listrik 

menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi bahan 
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bakar minyak (BBM), meningkatkan kualitas udara, 

serta peluang bagi Indonesia untuk menjadi basis 

produksi dan ekspor Program Kendaraan 

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Melalui 

peraturan ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal 

untuk mempercepat program KBLBB untuk 

transportasi jalan, antara lain: 

1. Insentif fiskal: 

• Insentif bea masuk atas importasi KBLBB 

dalam keadaan terurai lengkap 

(Completely Knock Down/CKD), KBLBB 

dalam keadaan terurai tidak lengkap 

(Incompletely Knock Down/IKD), atau 

komponen utama untuk jumlah dan 

jangka waktu tertentu; 

• Insentif pajak penjualan atas barang 

mewah; 

• Insentif pembebasan atau pengurangan 

pajak pusat dan daerah; 

• Insentif bea masuk; 

• dll. 

2. Insentif nonfiskal: 

• Pengecualian dari pembatasan 

penggunaan jalan tertentu; 

• Pelimpahan hak produksi atas teknologi 

terkait KBLBB yang lisensi patennya 

telah dipegang oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah;  

• Pembinaan keamanan dan/atau 

pengamanan kegiatan operasional sektor 

industri guna keberlangsungan atau 

kelancaran kegiatan logistik dan/atau 

produksi bagi perusahaan industri 

tertentu yang rnerupakan objek vital 

nasional.

 

5.2 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) oleh 

Kementerian LHK

Pada tahun 1997, Kementerian Lingkungan Hidup 

menyelenggarakan Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Proper), yang ditujukan 

untuk mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan melalui instrumen 

insentif dan disinsentif (Gambar 31). Program ini 

cukup menarik di mata perusahaan, karena hasil 

capaian Proper dapat dijadikan portofolio ketika 

mengajukan pinjaman pembiayaan untuk 

kegiatan investasi efisiensi energi, khususnya 

kepada bank pionir yang terlibat dalam program 

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. 

 

Pada tahun 2019, Menteri LHK menetapkan 

Proper periode 2018–2019 untuk 2.045 

perusahaan, yaitu sebanyak 26 perusahaan 

berperingkat emas, 174 perusahaan berperingat 

hijau, 1.507 perusahaan berperingkat biru, 303 

perusahaan berperingkat merah, 2 perusahaan 

berperingkat hitam, 13 perusahaan dikenakan 

penegakan hukum, dan 20 perusahaan tidak 

beroperasi.  

Aspek penilaian Proper mencakup beberapa 

kegiatan konservasi energi, termasuk efisiensi 

energi. Capaian kinerja Proper selama tahun 2019 

ditabulasikan pada Tabel 13. 
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Gambar 31: Instrumen insentif dan disinsentif Proper 

 

 

Tabel 13: Capaian Kinerja Proper 2019 

 

No. Aspek 

Capaian 

Nominal (juta Rp) 

Nilai Unit 

1 Penurunan Emisi Konvensional  1.912 ribu ton 690.617 

2 Efisiensi Air 459.900 ribu ton 35.378.260 

3 Penurunan Emisi GRK 93.828 ton CO2e 25.661.663 

4 Efisiensi Energi 663.903 GJ 103.879.484 

   
 

 

 

5.3 Program Standar Industri Hijau (SIH) oleh Kementerian 

Perindustrian  

Program Standar Industri Hijau (SIH) merupakan 

acuan bagi para pelaku industri dalam 

perencanaan secara konsensus terkait dengan 

bahan baku, bahan penolong, energi, proses 

produksi, produk, manajemen pengusahaan, 

pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang 

bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. 

Salah satu kategori penilaian SIH—sebagaimana 

disajikan pada Tabel 14—adalah penilaian 

efisiensi energi dan manajemen energi. Program 

ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

perusahaan dalam menjalankan proses produksi 

yang efisien dan ramah lingkungan. 

Secara khusus, program ini dilandasi oleh 27 

Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan 

SIH untuk masing-masing bidang industri. 

Program SIH juga dilengkapi dengan mekanisme 

pemberian penghargaan, tata cara sertifikasi, 

serta Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH).

Instrumen

1. Insentif
Penyebarluasan informasi perusahaan

bereputasi baik dalam mengelola
lingkungan

2. Disinsentif
Penyebarluasan informasi perusahaan 

bereputasi buruk dalam mengelola 
lingkungan
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Tabel 14: Contoh kategori penilaian yang berkaitan dengan efisiensi energi 

Aspek Penilaian a. Kriteria b. Indikator 

Energi 

c. Upaya efisiensi energi 
d. Telah melakukan efisiensi penggunaan 

energi (energy index reduction) 

e. Upaya penggunaaan energi 

terbarukan 

f. Rasio penggunaan energi terbarukan 

terhadap total penggunaan energi 

g. Melakukan kegiatan manajemen 

energi yang dituangkan dalam 

bentuk laporan 

h. Melakukan kegiatan manajemen energi 

secara berkala 

 i.  j.  

 

5.4 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh 

Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menyelenggarakan Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH), yaitu 

program yang mengupayakan terwujudnya kota 

berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan 

Kabupaten. Secara umum, P2KH ditujukan untuk 

menginisiasi realisasi kota hijau melalui 

kemitraan pemerintah pusat dan daerah. 

Program ini memiliki delapan atribut, yaitu: (i) 

Green Planning & Green Design; (ii) Green 

Community; (iii) Green Open Space; (iv) Green 

Building; (v) Green Energy; (vi) Green 

Transportation; (vii) Green Water; (viii) Green 

Waste.
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Opsi Investasi di 

Bidang Efisiensi Energi 

Penjabaran opsi skema investasi di bidang efisiensi energi 

termasuk skema melalui sektor publik atau swasta. 
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6 Opsi Investasi di Bidang 

Efisiensi Energi 

Investasi di bidang efisiensi energi dapat 

diimplementasikan menggunakan beberapa opsi 

yang diklasifikasikan sebagaimana tergambar 

pada Gambar 32. Pada dasarnya terdapat dua 

sektor yang melakukan efisiensi energi, yaitu: 

3. Swasta, yaitu pihak yang berinvestasi 

menggunakan modal sendiri/pinjaman bank 

serta pihak yang bekerja sama dengan 

Perusahaan Jasa Konservasi Energi atau 

Energy Service Company (ESCO). 

4. Publik, yaitu lembaga pemerintahan yang 

berinvestasi menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), atau bekerja sama dengan pihak 

ketiga/pelaku usaha melalui skema kerja 

sama pemerintah dengan badan usaha 

(KPBU), pinjaman daerah (obligasi), serta 

pengadaan barang/jasa.

 

Gambar 32: Klasifikasi opsi investasi di bidang efisiensi energi 

 

Catatan: ESCO: Energy service company; KPBU: Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha; APBN/D: Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah. 
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6.1 Sektor Swasta 

6.1.1 Modal Sendiri/Pinjaman 

Pada umumnya, ketika suatu perusahaan, industri, 

atau masyarakat umum menemukan potensi 

penghematan energi terhadap objek yang mereka 

miliki dan berkesanggupan secara finansial untuk 

melakukan efisiensi energi, pemilik proyek dapat 

membiayai investasi efisiensi energi secara 

mandiri.  

Apabila nilai investasi terlalu besar, maka pemilik 

proyek dapat melakukan pinjaman modal ke 

lembaga pembiayaan (seperti bank) dengan 

persyaratan pinjaman dana sebagai nasabah 

konvensional.  

6.1.2 Skema Kerja Sama dengan 

Swasta 

Pelaku usaha atau industri maupun perorangan 

yang memiliki objek seperti mesin maupun 

peralatan lain dengan konsumsi energi yang cukup 

tinggi, sebaiknya melakukan audit energi. Dalam 

hal ini, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan 

bagi pengguna energi minimal 6.000 TOE per 

tahun untuk menerapkan manajemen energi, salah 

satunya dengan melaksanakan audit energi secara 

berkala. 

Kegiatan audit energi tersebut dapat dilakukan 

dengan melibatkan kerja sama dengan pihak 

swasta, atau disebut dengan Investment Grade 

Audit (IGA). Melalui IGA, proyek efisiensi energi 

dapat ditinjau apakah cukup “bankable”, sesuai 

dengan kajian kelayakan proyek secara teknis, 

finansial, komersial, dan hukum. Dari kajian 

tersebut, pemilik proyek efisiensi energi dapat 

bekerja sama dengan pihak swasta serta 

mengajukan permohonan pinjaman dana kepada 

bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. 

Keterlibatan investasi pihak swasta dapat 

diwujudkan melalui suatu model bisnis yang 

disebut ESCO—perusahaan engineering yang 

melaksanakan kegiatan proyek efisiensi energi 

untuk klien dari industri maupun bangunan 

komersial. Model bisnis ESCO umumnya 

memerlukan adanya energy savings performance 

contracting (ESPC), yaitu kontrak yang 

mengikutsertakan pemilik proyek dan pihak ESCO 

dalam proyek efisiensi energi. Dalam pelaksanaan 

model bisnis ini, perlu dilakukan Measurement and 

Verification (M&V) untuk menjamin bahwa 

efisiensi energi yang ditunjukkan dalam laporan 

Investment Grade Audit (IGA). 

Di sini ESCO berperan sebagai kontraktor yang 

bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang 

berlangsung di dalam proyek, seperti studi 

kelayakan, instalasi proyek, dan pengawasan 

proyek. Setelah tahap penyelesaian, proyek 

efisiensi energi akan diserahkan ke pemilik proyek. 

Dalam kontrak ini, nantinya pemilik proyek akan 

membayar pinjaman dari realisasi penghematan 

energi selama masa kontrak.8 

Salah satu contoh kisah sukses implementasi kerja 

sama dengan swasta adalah kegiatan efisiensi 

energi di Singapore Post Centre yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan ESCO, sebagaimana 

dapat dilihat pada Box 7. 

Berdasarkan skema pendanaannya umumnya, 

skema kerja sama dengan ESCO dapat dilakukan 

melalui, namun tidak terbatas pada: (i) guaranteed 

saving; dan (ii) shared saving.

 

 
8  UNIDO. Buku Panduan Pelatihan Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi bagi Lembaga Jasa Keuangan.  2017. 
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Box 7: Benchmark: Kisah Sukses ESCO di Singapura melalui Skema Pembiayaan EASe 

Salah satu implementasi efisiensi energi di Singapura diidentifikasi 

oleh perusahaan ESCO menggunakan skema pembiayaan  

co-funding bernama Energy Efficient Improvement Assistance 

Scheme (EASe). Contoh kisah sukses skema bisnis ini adalah retrofit 

chiller plant di bangunan gedung Singapore Post Centre. Efisiensi 

sistem chiller plant ditingkatkan dari 1,1 kW/RT menjadi 0,6 kW/RT 

dengan mengganti chiller yang ada menjadi lebih efisien dan 

penggunaan variable speed drive (VSD) pada pompa dan cooling 

tower. Dengan biaya implementasi cost sekitar S$2 juta, dapat 

diperoleh penghematan energi tahunan sekitar 5.000 MWh atau 

setara S$1,2 juta, dengan payback period sekitar 1,7 tahun. 

Catatan: kW/RT: efisiensi chiller atau dapat didefinisikan sebagai konsumsi listrik oleh motor kompresor dalam satuan kiloWatt 

(kW) per kapasitas pendinginan chiller dalam satuan ton refrigerasi (RT). 

Sumber: https://www.e2singapore.gov.sg/ diakses pada 13 Juli 2021. 

Guaranteed Saving 

Pada skema guaranteed saving, biaya investasi 

proyek efisiensi energi disediakan oleh pemilik 

proyek, sedangkan penghematan energi akan 

dijamin oleh ESCO selama masa kontrak yang 

telah disepakati. Untuk proyek yang 

membutuhkan biaya investasi besar, pemilik 

proyek dapat mengajukan pinjaman ke pihak 

ketiga, yakni investor atau bank. Skema ini dapat 

dilihat pada Gambar 33. 

Hasil penghematan energi dari proyek akan dibagi 

antara ESCO dan pemilik proyek dalam proporsi 

yang telah disepakati. ESCO berperan dalam 

menjamin hasil penghematan energi. Apabila hasil 

penghematan energi lebih besar dari yang 

dijaminkan, maka pemilik proyek membayar 

persentase penghematan energi berlebih tersebut 

kepada ESCO. Sebaliknya, jika hasil penghematan 

energi kurang dari jumlah yang dijaminkan, maka 

ESCO berkewajiban membayar kerugian kepada 

pemilik proyek. 

Shared Saving  

Pada skema shared saving, biaya investasi proyek 

maupun penghematan energi akan disediakan dan 

dijamin oleh ESCO—sebagaimana disajikan pada 

Gambar 34. Apabila proyek efisiensi energi 

membutuhkan biaya investasi besar, ESCO dapat 

mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, yakni 

investor atau bank. Hasil penghematan energi 

akan dibagi dalam proporsi yang telah disepakati 

antara ESCO dan pemilik proyek tersebut. Setelah 

periode dari kontrak berakhir, pemilik proyek akan 

mengambil alih proyek efisiensi energi 

sepenuhnya. 

Pola bisnis model shared saving merupakan skema 

yang paling prospektif di negara berkembang 

karena pemilik proyek menganggap tidak ada 

risiko keuangan yang harus ditanggung. Namun, 

model ini cenderung untuk menciptakan 

hambatan bagi perusahaan ESCO kecil karena 

keterbatasan permodalan.

https://www.e2singapore.gov.sg/
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Gambar 33: Skema guaranteed saving 

 

Catatan: ESCO: Energy service company. 

Gambar 34: Skema shared saving 

 

Catatan: ESCO: Energy service company. 

6.2 Sektor Publik 

6.2.1 Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha 

(KPBU)  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur—

KPBU didefinisikan sebagai skema kerja sama 

antara pemerintah dengan badan usaha dalam 

 
9  www.kpbu.djppr.kemenkeu.go.id diakses pada 7 Mei 2021. 

penyediaan infrastruktur untuk kepentingan 

umum, dengan merujuk pada spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah/Kepala Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN)/Kepala Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya badan usaha dengan 

memperhatikan pembagian risiko di antara para 

pihak.9  

ESCO

Pemilik Proyek
Efisiensi Energi

Investor

Bank

Jaminan
Penghematan

BerkontrakPendanaan

Pembayaran
Pinjaman

http://www.kpbu.djppr.kemenkeu.go.id/
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Implementasi investasi efisiensi energi yang telah 

direalisasikan melalui skema KPBU adalah 

Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi, baik 

PJU Pintar maupun PJU Tenaga Surya (PJU-TS). 

Skema KPBU pada PJU disajikan pada Gambar 35. 

Ditinjau dari pihak yang memprakarsai, terdapat 

dua jenis KPBU, yaitu: (i) solicited project, 

diprakarsai oleh pemerintah; dan (ii) unsolicited 

project, diprakarsai oleh badan usaha. Tahap 

pelaksanaan skema KPBU untuk masing-masing 

jenis KPBU disajikan pada Gambar 36 dan Gambar 

37. 

Implementasi skema KPBU diharapkan dapat 

memberikan kontribusi besar bagi pembangunan 

infrastruktur negara. Dalam program ini, 

pemerintah dapat memberikan bantuan/ 

dukungan apabila terdapat proyek yang tidak 

layak secara finansial, namun layak secara 

ekonomi. Sebagai contoh, jika suatu proyek 

infrastruktur dinilai dapat memberikan kontribusi 

positif ke perekonomian (economically feasible), 

namun tidak dapat mencapai kelayakan finansial 

yang diharapkan—sehingga pihak swasta tidak 

tertarik untuk berinvestasi—maka pemerintah 

dapat memberikan bantuan melalui Dana 

Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund, 

VGF). 

6.2.2 Pinjaman Daerah (Obligasi) 

Pinjaman daerah adalah segala transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang 

atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, 

pinjaman daerah dapat ditawarkan kepada publik 

melalui penawaran umum di pasar modal. 

Pinjaman daerah yang ditawarkan ke publik 

disebut obligasi. Penerbitan obligasi hanya dapat 

dilakukan di pasar modal domestik dan dalam 

mata uang rupiah. 

Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi 

daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi 

sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang 

menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan 

ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang 

diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi 

pendapatan (revenue bond).10 

6.2.3 Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa oleh kementerian, 

lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai 

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 

terima hasil pekerjaan. Penyedia barang/jasa 

dapat dijalankan oleh pelaku usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

Terdapat dua metode pemilihan untuk 

menetapkan penyedia barang/jasa, yaitu: 

1. Tender/penunjukan langsung/e-purchasing 

untuk paket pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu 

anggaran paling sedikit di atas seratus miliar 

rupiah dan 

2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket 

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai 

pagu anggaran paling sedikit di atas sepuluh 

miliar rupiah.

 
10 http://www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 19 Juli 2021. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Gambar 35: Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)  

 

 

Sumber: PT PII. Acuan Alokasi Risiko – Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia. 2019. 

 

 

PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ 
BUMN/D sebagai penyelenggara infrastruktur sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Business Entity: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta
yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

AP: Availability Payment. . Pada masa operasi dan pemeliharaan, PJPK akan menganggarkan
pembayaran AP dalam APBN/APBD setiap tahunnya.
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konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang 
sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki
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Gambar 36: Tahap pelaksanaan KPBU Solicited  

 

 

Catatan: M: Menteri; K-L: Kepala Lembaga; K-D: Kepala Daerah; PJPK: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama; BU: Badan Usaha. 

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 
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Gambar 37: Tahap pelaksanaan KPBU Unsolicited  

 

 

Catatan: M: Menteri; K-L: Kepala Lembaga; K-D: Kepala Daerah; PJPK: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama; BU: Badan Usaha. 

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 
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7 
Penyedia Dana 

Potensial 
Daftar calon penyedia dana—bank dan lembaga keuangan nasional & 

internasional—dalam pelaksanaan efisiensi energi. 
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7 Penyedia Dana Potensial 

Bab ini ditujukan untuk memberikan gambaran 

umum kepada investor mengenai penyedia dana 

potensial dalam implementasi efisiensi energi di 

Indonesia. Informasi yang disajikan dalam bab ini 

diawali dengan gambaran umum fasilitas 

pembiayaan beserta jenis-jenisnya. Informasi 

selanjutnya memuat jenis penyedia dana potensial 

berupa lembaga jasa keuangan di Indonesia, 

perbankan dan lembaga pembiayaan infrastruktur. 

Secara khusus, pedoman ini akan memberikan 

uraian khusus pada dua lembaga pembiayaan 

infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. 

Bagian akhir bab ini memberikan uraian mengenai 

penyedia dana potensial lainnya, yang lebih 

berfokus pada sumber pembiayaan internasional.

 

7.1 Fasilitas Pembiayaan11,12 

Secara umum, pembiayaan proyek energi efisiensi 

berasal dari tiga sumber utama, yaitu: 

d. Ekuitas, merupakan modal yang diperoleh 

dari pemegang saham. Ekuitas mewakili nilai 

yang akan dikembalikan kepada pemegang 

saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi 

dan semua utang perusahaan dilunasi. 

e. Pinjaman atau utang, merupakan sejumlah 

uang yang disediakan oleh pihak ketiga untuk 

proyek yang harus dilunasi selama atau di 

akhir jangka waktu yang disepakati, ditambah 

bunga selama periode peminjaman.  

f. Hibah, merupakan sejumlah uang yang 

diberikan oleh pihak ketiga untuk suatu 

proyek yang biasanya diberikan untuk proyek 

yang secara komersial tidak menguntungkan 

dan tidak perlu dibayar kembali. 

Beberapa fasilitas pembiayaan proyek efisiensi 

energi yang tersedia saat ini dirangkum pada 

Tabel 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Economic and Social Commission for Western Asia (UN ESCWA). Guidebook for Project Developers for Preparing 

Renewable Energy Investments Business Plans. 2017. 

12  https://www.investopedia.com/  

https://www.investopedia.com/
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Tabel 15: Jenis fasilitas pembiayaan 

Jenis Fasilitas 

Pembiayaan 
Deskripsi 

Pembiayaan Ekuitas 

Pembiayaan ekuitas adalah proses meningkatkan modal melalui penjualan saham. 

Pembiayaan ekuitas digunakan ketika perusahaan memiliki kebutuhan jangka 

pendek akan uang tunai. Ada dua metode pembiayaan ekuitas, yaitu penempatan 

saham pribadi dengan investor dan penawaran saham publik. 

Senior debt 

Senior debt adalah utang yang harus dilunasi sebelum utang atau ekuitas lainnya 

dalam proyek. Karena utang menempati urutan tertinggi dalam prioritas 

pembayaran dan dijamin di atas aset, maka utang memiliki risiko terendah dari 

instrumen pembiayaan komersial bagi pemberi pinjaman. Suku bunga biasanya 

akan didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku di pasar untuk mata uang 

yang bersangkutan, ditambah margin tergantung pada risiko proyek. 

Leasing 

Leasing adalah sebuah cara mendapatkan hak untuk menggunakan suatu aset. 

Pada dasarnya terdapat dua tipe leasing: capital lease dan operating lease. Dalam 

capital lease, penyewa diharuskan untuk menunjukkan peralatan yang disewakan 

sebagai aset dan present value dari pembayaran sewa sebagai utang di neraca 

keuangan. Sedangkan, operating lease tidak dikapitalisasi pada neraca keuangan 

perusahaan dan pembayaran sewa diperlakukan sebagai biaya untuk tujuan 

akuntansi. 

Pembiayaan Mezzanine 

(Pinjaman subordinasi) 

Pembiayaan mezzanine (pinjaman subordinasi) adalah modal yang berada di 

tengah-tengah prioritas pembayaran senior debt dan ekuitas dan memiliki 

karakteristik dari kedua jenis pembiayaan tersebut. Utang subordinasi disusun 

sedemikian rupa sehingga dibayar kembali dari pendapatan proyek setelah semua 

biaya operasi dan pembayaran senior debt telah dibayar. 

Pembiayaan Proyek 

Pembiayaan proyek sering kali didasarkan pada struktur keuangan yang kompleks 

di mana utang dan ekuitas proyek digunakan untuk membiayai proyek. Biasanya, 

struktur pembiayaan proyek melibatkan sejumlah investor ekuitas, serta sindikasi 

bank yang memberikan pinjaman untuk operasi. Rasio utang terhadap ekuitas jauh 

lebih tinggi dalam pembiayaan proyek daripada pembiayaan perusahaan—sebuah 

proyek dengan hutang 70%–80% dan ekuitas 20%–30% umum terjadi dalam 

pembiayaan proyek. 

Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip 

syariah atau hukum Islam. Pembiayaan syariah meliputi: (i) pembiayaan jual beli—

murabahah, salam, dan istishna’; (ii) pembiayaan investasi—mudharabah, 

musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqishoh; dan (iii) 

pembiayaan jasa—ijarah, hawalah, wakalah, kafalah, dan lainnya.13 

 

 

 

 

 
13

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK/05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan 

Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. 
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7.2 Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia 

Bank 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, 

Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai 

implementasi dari rencana pemerintah untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terkait 

hal tersebut, OJK juga menerbitkan Pedoman 

Teknis Bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 

51/POJK.03/2017 yang memuat kriteria dan 

kategori kegiatan usaha berkelanjutan sebagai 

acuan bagi bank dalam mengklasifikasikan daftar 

proyek/aktivitas/nasabah yang sejalan dengan 

prinsip Keuangan Berkelanjutan. Kategori ini akan 

menjadi acuan pengelompokan sektor hijau bagi 

industri keuangan sehingga akan meningkatkan 

portofolio layanan dalam pengembangan 

keuangan berkelanjutan.14 Energi Terbarukan dan 

Efisiensi Energi termasuk ke dalam salah satu 

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan yang 

dapat memperoleh pembiayaan dari bank. 

Delapan bank telah membentuk Inisiatif Keuangan 

Berkelanjutan Indonesia (IKBI) yang merupakan 

komitmen nyata dari industri perbankan dalam 

mendukung pembiayaan hijau. Saat ini, 

keanggotaan IKBI telah berkembang menjadi 15 

lembaga, yang terdiri dari 14 bank, yaitu PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank BRI (Persero) Tbk; 

PT Bank BNI (Persero) Tbk; PT Bank Central Asia 

Tbk; PT Bank BRIsyariah Tbk15; PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk; PT Bank Artha Graha Internasional 

Tbk; PT Bank Jabar Banten Tbk; PT Bank Syariah 

Mandiri Tbk15; PT Bank OCBC NISP Tbk; PT Bank 

CIMB Niaga Tbk; PT Bank HSBC Indonesia; PT 

Maybank Indonesia Tbk; PT Bank Panin Tbk; dan 

satu (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, 

yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).14 

Tabel 16 merangkum berberapa contoh 

penyaluran Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan 

yang telah dilakukan anggota IKBI. 

Untuk mendapatkan pendanaan dari program 

Keuangan Berkelanjutan ini, pengembang harus 

memenuhi beberapa persyaratan umum: 16  (i) 

memiliki dokumen manajemen lingkungan untuk 

sektor industri, seperti Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan 

Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan 

(UKL-UPL), dan/atau Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (Amdal); (ii) memenuhi perizinan 

sebagaimana telah diatur dalam perundang-

undangan; (iii) memiliki hasil studi terkait dampak 

sosial; dan (iv) memiliki laporan rutin pemantauan 

lingkungan hidup sesuai dengan standar nasional 

atau global. 

 

 

 

 
14  Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). 2021. 

15  Saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia, merger antara tiga Bank Syariah BUMN (BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah 

Mandiri), sejak 1 Februari 2021. 

16  Dikompilasi berdasarkan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan masing-masing Bank. 
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Tabel 16: Penyaluran kredit kegiatan usaha berkelanjutan 

No. Bank Penyaluran Kredit 

1. 
PT Bank BRI (Persero) 

Tbk 

Pada tahun 2019, BRI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 3.589 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan, Rp 12.156 miliar untuk 

kategori kredit di bidang transportasi ramah lingkungan, dan Rp 4.395 miliar 

untuk kategori kredit di bidang bangunan hijau. 

2. 
PT Bank BNI (Persero) 

Tbk 

Pada tahun 2020, BNI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 27.562 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan dan  

Rp 46.424 miliar untuk kategori kredit di bidang industri kelapa sawit 

berkelanjutan. 

3. 
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

Pada tahun 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 2.881 

miliar untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan,  

Rp 307 miliar untuk kategori kedit di bidang bangunan ramah lingkungan yang 

memenuhi standar/sertifikasi. 

4. 
PT Bank Central Asia 

Tbk 

Pada tahun 2019, BCA telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 3.020 miliar 

untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan, Rp 547 miliar untuk kategori 

kredit di bidang efisiensi energi, Rp 5.965 miliar untuk kategori kredit di bidang 

transportasi ramah lingkungan, dan Rp 85 miliar untuk kategori kredit di 

bidang bangunan hijau. 

5. PT Bank BRIsyariah Tbk 

Pada tahun 2019, Bank BRI Syariah telah menyalurkan kredit sebesar Rp 24,6 

miliar untuk kategori kredit di bidang energi terbarukan dan Rp 108,8 miliar 

untuk kategori kredit di bidang efisiensi energi. 

6. 
PT Bank Artha Graha 

Internasional 

Pada tahun 2019, Bank Artha Graha Internasional telah menyalurkan pinjaman 

sebesar Rp 216.130 juta untuk kategori kredit di bidang efisiensi energi. 

Catatan: Bank BRI Syariah saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia, hasil merger antara tiga Bank BUMN Syariah (BRI Syariah, 

BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), sejak 1 Februari 2021. 

Sumber: Disusun berdasarkan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan masing-masing Bank. 

 

Lembaga Pembiayaan 

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal. 17 Lembaga 

Pembiayaan yang beroperasi di Indonesia 

meliputi:18 

 

 

 
17 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan. 

18  Otoritas Jasa Keuangan. Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2019. 2020. 

a. Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan 

Syariah 

Berdasarkan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, 

yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan 

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau 

jasa. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan 

meliputi: (i) pembiayaan investasi; (ii) pembiayaan 

modal kerja; (iii) pembiayaan multiguna; dan 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan
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(iv) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan 

persetujuan OJK. 

Sedangkan, kegiatan usaha Perusahaan 

Pembiayaan Syariah berdasarkan POJK No. 

10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit 

Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan meliputi: 

(i) pembiayaan jual beli; (ii) pembiayaan investasi; 

dan (iii) pembiayaan jasa. 

b. Perusahaan Modal Ventura Konvensional dan 

Syariah19 

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, 

pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis 

fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan 

OJK. Usaha modal ventura adalah usaha 

pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau 

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka pengembangan usaha pasangan usaha 

atau debitur.  

Kegiatan Usaha Modal Ventura meliputi: 

(i) penyertaan saham (equity participation); 

(ii) penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi (quasi equity participation); 

(iii) pembiayaan melalui pembelian surat utang 

yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap 

rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan 

usaha; dan (iv) pembiayaan usaha produktif. 

Sedangkan, kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah 

meliputi: (i) investasi yang terdiri dari penyertaan 

saham (equity participation), pembelian sukuk 

atau obligasi Syariah konversi, pembelian sukuk 

atau obligasi Syariah yang diterbitkan angan 

Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) 

dan/atau pengembangan usaha, dan pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil; (ii) pelayanan jasa; 

 
19  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

dan (iii) kegiatan usaha lain berdasarkan 

persetujuan OJK. 

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 

Konvensional dan Syariah 

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang 

dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus 

didirikan untuk melakukan pembiayaan pada 

proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan 

kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka 

mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk 

perusahaan pembiayaan infrastruktur yang 

menyelenggarakan seluruh atau sebagian 

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. 

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur meliputi: (i) pemberian pinjaman 

langsung (direct lending) untuk pembiayaan 

infrastruktur; (ii) refinancing atas infrastruktur 

yang telah dibiayain pihak lain; (iii) pemberian 

pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan 

pembiayaan infrastruktur; (iv) kegiatan atau 

pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan 

pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh 

persetujuan OJK; dan (v) kegiatan atau pemberian 

fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan 

pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan 

pemerintah.  

Selain itu, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 

dapat juga melakukan: (i) pemberian dukungan 

kredit; (ii) pemberian jasa konsultasi; (iii) 

penyertaan modal; dan (iv) upaya mencarikan 

pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan 

infrastruktur. 
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PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)20,21 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)—SMI—

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang pembiayaan 

infrastruktur. SMI didirikan dengan mandat 

menjadi katalis dalam percepatan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk 

mendukung pelaksanaan skema Kerja sama 

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Cakupan 

sektor pembiayaan SMI saat ini sangat luas 

mencakup sektor ketenagalistrikan, energi 

terbarukan, efisiensi energi, konservasi energi dan 

lainnya. 

Bidang usaha yang dijalankan SMI saat ini meliputi: 

(i) pembiayaan dan investasi; (ii) jasa konsultasi; 

dan (iii) pengembangan proyek. Selain bidang 

utama tersebut, SMI juga mengembangkan usaha 

lainnya, antara lain kerja sama penelitian dan 

pengembangan serta pengelolaan dana.  

i. Pembiayaan dan Investasi, meliputi 

pembiayaan senior, pembiayaan utang 

subordinasi, pembiayaan mezzanine, 

investasi penyertaan modal, dan jasa layanan 

pembiayaan. Berdasarkan fungsi 

pembiayaan, SMI juga memiliki dua jenis 

pembiayaan infrastruktur yaitu pembiayaan 

daerah dan pembiayaan berkelanjutan. Selain 

itu, SMI juga memiliki produk pembiayaan 

dengan skema syariah. 

ii. Jasa Konsultasi, berupa investment and 

financial advisory dan fund raising advisory. 

 

 

 
20  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Laporan Tahunan 2020. 2020. 

21  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Laporan Keberlanjutan 2020. 2020. 

iii. Pengembangan Proyek, berupa fasilitas 

pengembangan proyek KPBU melalui skema 

penugasan, fasilitas pengembangan proyek 

dan pengelolaan dana hibah untuk proyek 

EBTKE, pendampingan penyiapan proyek 

dan kerja sama lembaga donor, serta 

pelatihan dan peningkatan kapasitas. 

Pada tahun 2017, SMI membentuk Divisi 

Pembiayaan Berkelanjutan sebagai bentuk 

dukungan untuk mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs). Divisi ini bertujuan 

untuk menyalurkan dana-dana pembangunan 

yang berkaitan dengan upaya mitigasi iklim, 

dengan sumber dana berasal dari lembaga-

lembaga yang peduli dengan isu perubahan iklim. 

Aktivitas utama divisi ini meliputi: (i) pembiayaan 

infrastruktur berkelanjutan; (ii) pengelolaan hibah 

dan technical assistance; (iii) pengelolaan kegiatan 

eksplorasi panas bumi melalui Geothermal Project 

Management Unit dan Pembiayaan Eksplorasi 

Panas Bumi; dan (iv) pengelolaan sumber 

pendanaan dari Geothermal Resource Risk 

Management (GREM). 

Pembiayaan berkelanjutan yang disediakan SMI 

mencakup penyediaan fasilitas kredit investasi 

bagi proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, Divisi 

Pembiayaan Berkelanjutan juga didukung oleh 

platform SDG Indonesia One yang diresmikan oleh 

Menteri Keuangan pada Oktober 2018. SDG 

Indonesia One merupakan platform kerja sama 

pendanaan terintegrasi yang mengkombinasikan 

dana publik dan privat melalui skema blended 

finance untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur yang berorientasi terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals, SDGs). 
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SDG Indonesia One memiliki empat pilar yang 

disesuaikan dengan keinginan dari para donor dan 

investor, yaitu: 

i. Development facilities, ditujukan untuk 

mendorong penyiapan proyek-proyek 

infrastruktur baik di level nasional maupun di 

level pemerintah daerah. 

ii. De-risking facilities, ditujukan untuk 

meningkatkan bankability dari proyek-

proyek infrastruktur sehingga menarik bagi 

pihak swasta dalam hal ini perbankan 

komersial maupun investor untuk 

berpartisipasi dalam proyek-proyek 

infrastruktur 

iii. Financing facilities, ditujukan untuk 

mendorong dan menstimulasi pembiayaan 

infrastruktur yang lebih besar, dengan 

menarik partisipasi pihak lain seperti 

perbankan komersial atau investor privat 

untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-

proyek infrastruktur. 

iv. Equity fund, ditujukan untuk mendorong 

partisipasi investor swasta untuk dapat 

berpartisipasi dalam proyek-proyek 

infrastruktur yang berkaitan dengan SDG.  

PT Indonesia Infrastructure Finance22,23 

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan 

atas prakarsa dan inisiatif Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia bersama World Bank, Asian 

Development Bank (ADB), dan Lembaga 

multilateral lainnya. IIF merupakan institusi 

keuangan non-bank nasional yang bergerak dalam 

bidang pembiayaan infrastruktur dengan fokus 

investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang 

layak secara komersial. Sektor-sektor prioritas 

proyek infrastruktur yang didukung oleh IIF 

mencakup infrastruktur ketenagalistrikan, energi 

terbarukan, konservasi energi, dan lainnya sesuai 

dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 

tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-

2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 

tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

Kegiatan usaha yang dijalankan IIF adalah 

menyediakan produk pembiayaan meliputi produk 

investasi (fund-based dan non-fund-based) dan 

advisory.  

i. Produk Investasi 

• Fund-based, meliputi senior debt, 

pembiayaan mezzanine (pinjaman 

subordinasi), convertible dan hybrid 

securities, refinancing, pembiayaan 

kegiatan lain yang berkaitan dengan 

proyek-proyek infrastruktur selama 

diperkenankan oleh aturan, dan 

investasi ekuitas. 

• Non-fund-based, mencakup jaminan 

dalam bentuk pemenuhan kewajiban 

keuangan, peningkatan kualitas kredit, 

dan jaminan pelaksanaan pekerjaan. 

ii. Advisory 

• Layanan untuk klien sektor publik, 

meliputi layanan konsultan transaksi dan 

layanan konsultasi kebijakan. 

• Layanan untuk klien sektor swasta, yaitu 

layanan konsultan keuangan dan 

transaksi. 

 

 

 
22  PT Indonesia Infrastructure Finance. Laporan Tahunan 2020. 2020. 

23  PT Indonesia Infrastructure Finance. Laporan Keberlanjutan 2020. 2020. 
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7.3 Penyedia Dana Potensial Lainnya 

ASEAN Catalytic Green Finance Facility 

(ACGF)24 

ACGF merupakan sebuah fasilitas pembiayaan 

yang diluncurkan pada April 2019 dengan tujuan 

untuk mendukung negara anggota ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nations) untuk 

mempersiapkan dan mencari pendanaan publik 

maupun swasta untuk proyek infrastruktur yang 

mempromosikan energi terbarukan, efisiensi 

energi, transportasi perkotaan hijau, pasokan air 

dan sanitasi, pengelolaan limbah, dan pertanian 

tahan iklim. ACGF merupakan inisiatif dari ASEAN 

Infrastructure Fund (AIF) yang dimiliki oleh negara 

anggota ASEAN dan Asian Development Bank 

(ADB). 

 

 

Selain mendukung persiapan dan pembiayaan 

proyek, ACGF juga memberikan pelatihan untuk 

memperkuat lingkungan regulasi dan membangun 

kapasitas kelembagaan pemerintah ASEAN untuk 

meningkatkan investasi infrastruktur hijau. Saat ini, 

ACGF memiliki sembilan (9) mitra cofinancing dan 

knowledge diantaranya ADB, Agence Française de 

Développement (AFD), European Investment 

Bank (EIB), European Union (EU), KfW, 

Pemerintah Korea, Global Green Growth Institute, 

Infrastructure Asia, dan Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD).  

Sejak peluncurannya, ACGF telah menunjukkan 

kemajuan yang signifikan. Pada Desember 2020, 

sebagian besar target untuk fase pilot telah 

terpenuhi atau terlampaui setahun penuh lebih 

cepat dari jadwal, terlepas dari terbatasnya 

perjalanan dan kendala lain akibat pandemi 

COVID-19. Rangkuman kemajuan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24  ACGF. ASEAN Catalytic Green Finance Facility 2019-2020: Accelerating Green Finance in Southeast Asia. 2021 
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Tabel 17: Kemajuan dan target tahap pilot ACGF 

Area Aktivitas 
Target 

(Desember 2021) 

Kemajuan 

(December 2020) 

Memprakarsai dan 

menstrukturisasi 

proyek dan 

mengembangkan 

jalur proyek 

infrastruktur hijau 

Jumlah proyek infrastruktur hijau yang 

terstruktur dengan dukungan ACGF, 

dengan model keuangan dan sumber 

pembiayaan potensial yang 

teridentifikasi. 

5 proyek 

10 proyek 

(4 selesai, 6 sedang 

berjalan) 

Sebuah jalur proyek infrastruktur hijau 

lebih lanjut dikembangkan, dengan 

target setidaknya lima catatan konsep 

awal tambahan dikembangkan. 

5 proyek 12 (sedang berjalan) 

Menyediakan dana 

de-risking untuk 

meningkatkan 

bankabilitas proyek 

infrastruktur hijau 

Jumlah proyek dengan dampak hijau 

yang dapat dibuktikan untuk 

meningkatkan bankability dan menarik 

dana swasta, institusional dan komersial 

yang disetujui untuk pembiayaan oleh 

AIF. 

3 proyek 

menghasilkan 

150.000-ton CO2 

yang dihemat per 

tahun 

3 proyek 

menghasilkan 

73.000-ton CO2 

yang dihemat per 

tahun 

Pembiayaan dari modal swasta, 

komersial, dan institusional yang 

teridentifikasi untuk proyek ACGF. 

Paling sedikit USD 

300 juta 
USD 278 juta 

Membangun 

pengetahuan dan 

kapasitas 

Pertemuan investor internasional 

diadakan dengan keterlibatan dari 

investor institusional. 

3 proyek 4 proyek 

Pejabat ASEAN dan pemangku 

kepentingan keuangan dilatih dalam 

keuangan inovatif melalui program 

ACGF 6 Champions. 

30 proyek 

42 proyek 

(11 dinominasikan 

oleh AIF BOD) 

 

 

  



 

100 PENYEDIA DANA POTENSIAL   

 

  



 

 PEDOMAN INVESTASI  EFISIENSI  ENERGI  101 

 

LAMPIRAN 

Future Technology Ramah Lingkungan Menuju NZE

Gambar L.1: Potensi mitigasi berdasarkan teknologi untuk setiap skenario 

 

Catatan: DDP: Deeper Decarbonisation Perspective; ET: Energi Terbarukan; CCS: Carbon Capture and Storage; Gton: Gigaton; 

CO2: Karbon Dioksida 

Sumber: (i) IRENA. Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050. 2020. 

               (ii) Hannah Ritchie dan Max Roser. CO2 and Greenhouse Gas Emissions. Publikasi: OurWorldinData.org [Online]. Terakhir 

diperbarui: Juli 2021. 

Opsi elektrifikasi secara langsung dengan energi 

terbarukan dan efisiensi energi merupakan 

langkah yang paling efisien untuk mengurangi 

emisi yang dihasilkan dari sektor “Easier-to-

Abate” atau sektor yang mudah untuk dilakukan 

dekarbonisasi, misalnya: bangunan gedung, 

industri tidak lahap energi, serta transportasi 

(selain heavy duty). Sedangkan untuk sektor yang 

termasuk dalam kategori “Harder-to-Abate” yaitu 

sektor yang emisinya sulit direduksi menggunakan 

elektrifikasi energi terbarukan secara langsung, 

aksi dekarbonisasi memerlukan inovasi terobosan 

sebagai upaya mitigasi yang serius. 

Berdasarkan studi dari IRENA, skenario 

berdasarkan kebijakan energi dunia yang ada saat 

ini (Planned Energy Scenario, PES) diproyeksikan 

dapat menurunkan emisi di sektor energi dari 46 

gigaton per tahun menjadi 36,1 gigaton per tahun 

pada 2050. Selanjutnya, proyeksi langkah mitigasi 

yang lebih ambisius dilakukan untuk tahun yang 

sama melalui Transforming Energy Skenario (TES). 

Dari skenario ini, proyeksi pengurangan emisi 

dapat dilakukan hingga mencapai 9,8 gigaton per 

tahun. Proyeksi terhadap TES dilakukan dengan 

melibatkan penggunaan teknologi terobosan 

sebagai andalan di masa depan, yaitu carbon 

capture & storage/carbon capture, utilisation & 

storage (CCS/CCUS), khususnya pada sektor 

industri serta peningkatan penggunaan green 

hydrogen. Secara keseluruhan, upaya mitigasi 

010203040

Dari baseline ke DDP "zero"

Dari baseline menuju Transforming Energy Skenario (TES)

Dari baseline menuju Planned Energy Skenario (PES)

Energi terbarukan

Efisiensi energi

Perubahan perilaku

Kendaraan listrik (tenaga ET)

Green Hydrogen

Blue Hydrogen (CCS)

CCS (industri)

Carbon dioxide removal (CDR)

Nuklir

45% 26%

26%

47% 24%

29%

43% 26%

29%

Gigaton-CO2
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yang ambisius dan bertahap dilakukan untuk 

menekan kenaikan temperatur global agar tidak 

melebihi 1,5°C—berdasarkan skenario 1,5°C—

dengan tercapainya Net-Zero Emissions (NZE). 

Apabila skenario 1,5°C tidak dijalankan melalui 

berbagai langkah mitigasi dan hanya 

mengandalkan kebijakan saat ini, diprediksi akan 

terjadi bencana global ketika temperatur global 

telah mencapai 2°C. 25  Oleh karena itu, langkah 

mitigasi melalui berbagai inovasi wajib 

ditingkatkan secara ambisius. 

Gagasan NZE telah dimunculkan sejak tahun 2008, 

pada tahun 2021 gagasan ini kembali menjadi 

sorotan karena kondisi dunia yang semakin 

memburuk akibat dampak dari perubahan iklim. 

Dalam Climate Leader’s Summit 2021 yang 

diselenggarakan pada bulan April 2021, Presiden 

Amerika Serikat, Joe Biden, kembali mengusung 

gagasan NZE untuk menyelamatkan dunia dari 

dampak buruk perubahan iklim. Pada kesempatan 

tersebut, sejumlah negara menyampaikan 

komitmen mereka untuk mencapai NZE pada 

tahun 2050. Dalam hal ini, Indonesia 

menyampaikan komitmen untuk mencapai NZE 

pada tahun 2070.26 

Untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam 

mencapai NZE di masa mendatang, aplikasi 

teknologi yang efektif perlu dilakukan. Pada 

bagian ini akan diberikan beberapa contoh 

teknologi yang diproyeksikan akan menjadi 

teknologi andalan untuk mencapai NZE, yaitu 

carbon capture & storage/carbon capture, 

utilisation & storage (CCS/CCUS) dan green 

hydrogen. 

 

Carbon Capture & Storage/Carbon Capture, Utilisation & Storage 

(CCS/CCUS) 

Carbon Capture and Storage (CCS) adalah metode 

untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil pada 

atmosfer dengan menangkap dan menyimpan gas 

karbon (CO2), sedangkan Carbon Capture, 

Utilisation, & Storage (CCUS) mengacu pada 

kegiatan pemanfaatan lebih lanjut dari karbon 

yang ditangkap. CCUS merupakan langkah transisi 

menuju NZE, di mana penggunaan energi fossil 

seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 

belum sepenuhnya tergantikan oleh energi 

terbarukan. 

CCU/CCUS menangkap CO2 dari suatu sumber 

yang memiliki konsentrasi CO2 tinggi (large point 

sources), termasuk pembangkit listrik dan industri 

 
25  Hannah Ritchie dan Max Roser. CO2 and Greenhouse Gas Emissions. Publikasi: OurWorldinData.org [Online]. Terakhir 

diperbarui: Juli 2021. 

26
  Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI. 2021. Info Singkat – Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XIII/No. 

11/Puslit/Juni/2021 

yang menggunakan bahan bakar fosil maupun 

biomassa—bahkan CO2 juga dapat ditangkap 

langsung dari atmosfer. 

Setelah ditangkap, CO2 dikompresi hingga 

bertekanan lebih dari 100 atm dan diinjeksikan ke 

lapisan batuan di bawah tanah yang akan 

memerangkap CO2 untuk puluhan ribu bahkan 

jutaan tahun. Lebih lanjut, CO2 yang ditangkap 

dapat menjadi sumber revenue dengan 

memanfaatkannya sebagai bahan baku industri 

seperti material bangunan, bahan kimia 

(metanol/etanol), plastik, dan lainnya. Alur 

kegiatan CCU/CCUS diilustrasikan oleh Gambar 

L.2.
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Gambar L.2:  Alur Carbon Capture & Storage/Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCS/CCUS) 

 

 Sumber: UNECE. Technology Brief: Carbon Capture, Use and Storage (CCUS). 2021. 

CCS bukan hanya sekedar strategi untuk “clean 

coal”, namun bisa diadopsi untuk pembangkit 

bioenergi dan gas; sektor transformasi bahan 

bakar dan pemrosesan gas; dan di sektor industri 

lahap energi seperti semen, besi dan baja, kimiawi, 

serta pulp & paper. Pada saat ini, beberapa 

teknologi CCUS sudah berada pada Technical 

Readiness Level 9 (TRL 9), yang berarti teknologi 

ini sudah mature dan komersial. 

Sebuah studi dari United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) memproyeksikan 

bahwa untuk memenuhi target 2℃ pada tahun 

2050, negara-negara yang tergabung pada 

UNECE harus mereduksi setidaknya 90 Gton-CO2 

kumulatif sejak tahun 2020 (lihat Gambar L.3). 

Pada studi lain yang dilakukan oleh Goldman 

Sachs di tahun 2020, diperlihatkan melalui grafik 

Abatement Cost Curve bahwa untuk mengurangi 

hingga 42 Gton-CO2 kumulatif secara cost-

effective, selain aksi mitigasi berbentuk 

konservasi, diperlukan juga carbon sequestration 

seperti natural sinks dan CCUS (lihat Gambar L.4). 

 
27

  CO2-EOR+ membutuhkan CO2 yang berasal dari sumber antropogenik, seperti pembangkit listrik atau pabrik pengolahan 

gas alam. 

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu 

negara yang maju dalam perkembangan CCUS—

melalui Enhanced Oil Recovery dengan CO2 (CO2-

EOR) pada proyek Gundih. Terlebih, peluncuran 

National Centre of Excellence for CCS and CCU 

oleh KESDM pada 2017 dan Institut Teknologi 

Bandung (ITB) bergabung dengan IEA 

Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) 

menunjukkan minat strategis dan komitmen 

Indonesia terhadap pengembangan CCUS.  

EOR merupakan metode untuk meningkatkan oil 

and gas recovery, salah satunya adalah dengan 

menginjeksikan CO2 ke dalam sumur bertekanan. 

Studi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) pada 

tahun 2016 telah merangkum pemetaan source 

dan sink untuk pengembangan CO2-EOR. Pada 

studi tersebut, diidentifikasikan bahwa hampir 1 

miliar barel dapat diperoleh dari 22 area 

menggunakan CO2-EOR+27, dengan sekitar 50 juta 

ton-CO2 diinjeksikan dan disimpan tiap tahunnya.

Identifikasi
Sumber CO2

Penangkapan
dan Pemisahan

CO2

Purifikasi dan 
Kompresi

Teknologi rekayasa
untuk penangkapan

• CCS konvensional
• Direct air capture
• Biomassa dengan CCS

Pengangkutan
CO2 Bertekanan

Penyimpanan
dan 

Pemanfaatan

Teknologi untuk
penyimpanan

Solusi untuk
pemanfaatan

• Akuifer
• Enhanced oil 

recovery (EOR)

• Enhanced oil 
recovery (EOR)

• Produksi semen
• Bahan bakar sintetis
• Senyawa kimia

Penyerap karbon
alami

• Hutan
• Laut
• Tanah

Peningkatan proses 
alami

• Pengaturan cuaca
• Biochar
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Gambar L.3:  Ilustrasi teknik CO2-EOR 

  

Catatan: Skenario referensi (REF) adalah prakiraan emisi CO2 berdasarkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tetap. 

Skenario NDC menggunakan asumsi yang ditentukan dalam Nationally Determined Contributions dalam Paris Agreement hingga 

tahun 2030 dan mempertahankan batasan tersebut hingga akhir. Skenario P2C menggunakan batasan agar emisi konsinten 

sehingga temperatur pemanasan global kurang dari 2℃. 

Sumber: UNECE. Technology Brief: Carbon Capture, Use and Storage (CCUS). 2021. 

Gambar L.4:  Potensi reduksi emisi karbon kumulatif 

  

Sumber: Goldman Sachs. Carbonomics Innovation, Deflation and Affordable De-carbonization. 2020.m  
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Selain EOR, aplikasi pemanfaatan CO2 dapat 

dijadikan sebagai bahan baku untuk berbagai 

industri kimiawi. Salah satu bahan kimia yang 

dapat diproduksi menggunakan CO2 adalah 

metanol. Pada tahun 2019, kebutuhan dunia 

terhadap metanol mencapai angka 98 juta ton dan 

diprediksi kebutuhan ini akan terus meningkat 

hingga 120 juta ton di tahun 2025. Sayangnya, 

teknologi yang saat ini digunakan untuk 

memproduksi metanol masih konvensional—yaitu 

dari gas alam atau batu bara—sehingga 

menghasilkan emisi GRK yang tinggi. 

Pada tahun 2021, IRENA telah mempublikasikan 

sebuah laporan berjudul “Innovation Outlook 

Renewable Methanol”, yang menjelaskan bahwa 

saat ini metanol sudah dapat diproduksi dari 

bahan baku terbarukan yang mengandung karbon, 

seperti biomassa, biogas, limbah, bahkan CO2—

disebut renewable methanol. Renewable Methanol 

merupakan salah satu ide pemanfaatan CO2 dalam 

upaya dekarbonisasi untuk mencapai Net-Zero 

Emissions. Renewable methanol dapat diproduksi 

melalui dua metode, yaitu: 

• Bio-methanol, yang diproduksi dari 

biomassa; dan  

• Green e-methanol, yang diproduksi dari 

sintesis CO2 dan green hydrogen (hidrogen 

yang dihasilkan dari pembangkit listrik 

tenaga energi terbarukan). 

Studi yang dilakukan oleh Muflih A. Adnan dan Md. 

Golam Kibria (2020) berjudul “Comparative 

Techno-Economic and Life-Cycle Pathways” 

menunjukkan tingkat kesiapan teknologi 

(Technology Readiness Level, TRL) dari masing-

masing teknologi produksi metanol, sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar L.5:  Teknologi 

produksi metanol dan technology readiness level 

(TRL). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi untuk 

memproduksi green e-methanol sudah terbukti 

dan dapat diimplementasikan dalam skala industri. 

Saat ini,  renewable methanol telah diproduksi di 

berbagai negara. Tabel L.1 menunjukkan fasilitas 

existing/rencana dan penyedia teknologi untuk 

produksi e-metanol di dunia.

Tabel L.1: Fasilitas existing/rencana dan penyedia teknologi untuk produksi e-metanol di dunia 

Negara Perusahaan Start-Up 
Kapasitas 

(ton/tahun) 
Bahan Baku 

Islandia 
Carbon Recycling 
International (CRI) 

2011 4.000 
CO2 geotermal & H2 dari 
elektrolisis air 

Cina 
Dalian Institute of 
Chemical Physics 

2020 1.000 
CO2 & H2 dari 
elektrolisis air (PLTS) 

Swedia Liquid Wind 
2023 (rencana untuk 
6 fasilitas pada 2030) 

45.000 
Upcycled industrial CO2 
& H2 dari elektrolisis air 

Australia 
(Tasmania) 

ABEL 2023 60.000 
CO2 biogenik & H2 dari 
elektrolisis air 

Norwegia 
Konsorsium 
perusahaan/CRI 

2024 100.000 
CO₂ dan H₂ dari 
elektrolisis air 

 

Note: CO2: karbon dioksida; H2O: air; MeOH: metanol. 

Sumber: IRENA. Innovation Outlook Renewable Methanol. 2021. 
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Gambar L.5:  Teknologi produksi metanol dan technology readiness level (TRL) 

 

Sumber: Muflih A. Adnan dan Md. Golam Kibria. Comparative Techno-Economic and Life-Cycle Assessment of Power-to-Methanol 

Synthesis Pathways. 2020. 
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Green Hydrogen

Untuk mencegah bahaya pemanasan global, 

seluruh negara di dunia harus menempuh upaya 

mitigasi melalui gagasan Net-Zero Emissions. 

Tidak dapat dipungkiri, untuk mengeksekusi 

gagasan ini terdapat beberapa tantangan dalam 

upaya reduksi emisi karbon. Sebanyak satu per 

tiga sumber emisi GRK sektor energi termasuk 

dalam kategori “Harder-to-Abate” karena listrik 

berbasis Renewable Energy tidak dapat menjadi 

solusi. Maka dari itu, diperlukan ide terobosan 

menggunakan energi bersih selain untuk 

pembangkitan listrik. Dalam hal ini, green 

hydrogen dipandang sebagai salah satu ide utama 

untuk mengatasi sektor “Harder-to-Abate”. 

Hidrogen merupakan pembawa energi (energy 

carrier) yang ramah lingkungan. Dengan 

pembakaran hidrogen hanya akan menghasilkan 

air, sehingga bebas emisi karbon. Selain itu, 

hidrogren merupakan bahan bakar dengan 

kandungan energi tertinggi serta bahan pereduksi 

yang sangat efektif untuk industri proses. Berbeda 

dengan listrik yang bersifat sesaat (instantaneous) 

melalui kabel, energi dalam bentuk hidrogen dapat 

disimpan sebagai bahan bakar, sama seperti 

hidrokarbon (batubara, minyak, gas alam, dan lain-

lain) dan digunakan sesuai permintaan untuk 

keperluan industri, domestik, listrik, dan 

transportasi. Menggunakan hidrogen sebagai 

vektor energi akan memberikan solusi terhadap 

kelemahan sumber energi terbarukan yang 

intermittent, seperti pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu 

(PLTB), dengan memberikan peluang untuk 

penyimpanan skala besar. 

Hampir seluruh sumber energi primer dapat 

diubah menjadi hidrogen, membuat hidrogen 

sangat berpotensi menjadi bahan bakar universal 

yang berkelanjutan. Hidrogen yang diproduksi dari 

sumber energi terbarukan disebut green 

hydrogen. Green hydrogen merupakan energi 

bersih yang memiliki nilai kalor tinggi, yaitu 120 

MJ/kg. Nilai kalor ini hampir dua setengah kali 

lebih tinggi dibandingkan nilai kalor gasoline 

maupun liquified natural gas (LNG)/compressed 

natural gas CNG. Di samping itu, green hydrogen 

sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai 

sektor energi dan juga bahan baku industri kimia. 

Berdasarkan skenario 1,5°C pada tahun 2050 oleh 

IRENA, hidrogen dan turunannya akan 

menyumbang 12% dari penggunaan energi final 

dunia. Dua per tiga dari permintaan ini akan 

dipenuhi oleh green hydrogen. 

Di sisi lain, perlu digarisbawahi bahwa hidrogen 

(termasuk green hydrogen) memiliki densitas 

energi volumetrik yang rendah, sehingga 

diperlukan kajian yang mendalam dalam 

merencanakan pengembangan produksi hidrogen, 

terutama untuk perencanaan logistiknya, seperti 

penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. 

Untuk mencapai logistik yang lebih cost-effective 

dan efisien, perlu memperhitungkan proses lebih 

lanjut, seperti diproses menjadi hidrogen cair atau 

menjadi hydrogen carrier (amonia, metanol, dan 

lain-lain). 

Salah satu ide terobosan yang diusulkan dalam 

implementasi produksi green hydrogen adalah 

Power-to-H2 atau Power-to-X dengan teknologi 

electrolyzer, di mana “X” merupakan beragam 

produk bahan kimia dan bahan bakar sintetis hasil 

konversi lanjut dari hidrogen. Contoh aplikasi 

paling memungkinkan untuk Power-to-H2 adalah 

GeothermalE-to-H2 sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar L.6. Hidrogen dapat dimanfaatkan 

sebagai penyalur (channeling) pembangkit listrik 

energi terbarukan ke berbagai sektor transportasi, 

industri, dan kelistrikan.
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Gambar L.6: Pathways paling mungkin untuk GeothermalE-to-H2/-to-X 
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