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Profil Gedung

• Gedung Utama Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat terletak
didalam kawasan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat di Jl. Pattimura No. 20
Kebayoran Jakarta Selatan dan mulai
digunakan secara penuh sejak
November 2012. Gedung ini telah
mendapatkan sertifikasi Platinum dari
Green Building Council Indonesia
(GBCI) sejak awal perencanaannya,
kemudian sebagai gedung baru, sampai
dengan bangunan gedung ini
operasional/digunakan.



Profil Gedung

• Gedung Utama menempati luas lahan
15.440 m2, terdiri dari 17 lantai dan 1
lantai semi basement. Gedung ini terdiri
dari 2 sayap (Zona Utara dan Zona
Selatan). Gedung Parkir dengan posisi
disebelah barat terdiri atas 12 lantai dan
1 lantai semi basement yang digunakan
untuk parkir mobil, sepeda motor dan
sepeda.



Profil Gedung

• Manajemen gedung tetap konsisten dalam
melakukan pemeliharaan gedung setiap hari
dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah
green building. Adapun kegiatan yang
dilakukan antara lain : memonitor semua
peralatan agar berjalan dengan baik dan
melakukan perawatan rutin (preventif) pada
peralatan termasuk melakukan perawatan
perbaikan (corrective) dan mengkoordinasikan
pemantauan kinerja peralatan melalui Building
Automation System (BAS), pada ruang kendali
(Control Room).



Profil Gedung

Alokasi penyediaan konsumsi listrik pada Gedung Utama, antara lain
sebagai berikut:

a. Gedung kantor dan Gedung parkir: Total kapasitas tersedia sebesar
3.350 kVA (rata-rata penggunaan kurang lebih sebesar 800 kVA)

b. Kapasitas Chiller : Kapasitas total 1.800 TR, terdiri dari 3 buah
Chiler (@ 600 TR)

c. Generator (Genset) : Sebagai back-up power supply terdiri dari 2
buah (@1.250 kVA)

d. Pasokan listrik, bersumber dari PLN (Perusahan Listrik Negara)



Manajemen Energi

Dengan dilatarbelakangi oleh visi bahwa Kementerian PUPR harus di
depan dalam penerapan ide-ide teknologi, infrastruktur termasuk green
building yang salah satu target utamanya adalah gedung yang hemat
energi dan air serta ramah lingkungan.

Adapun komitmen yang telah dilaksanakan adalah antara lain :

1. Membentuk Tim Gugus Tugas yang menangani bangunan hemat
energi,

2. Training Greenship Assosiate internal (agar tercipta pola pikir / prilaku
berbasis Green Building),

3. Melibatkan pengelola gedung yang telah memenuhi persyaratan
Greenship Profesional.



Manajemen Energi

Komitmen dan koordinasi demi terjalinnya peningkatan dan
keberlanjutan pengelolaan penghematan energi pada Gedung Utama,
yaitu dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengarahan pagi oleh Ketua/ pengawas tingkat teknisi pemeliharaan
gedung,

2. Memantau/memeriksa kinerja peralatan di lokasi

3. Melakukan pertemuan mingguan di tingkat Operasi dan Pemeliharaan
Gedung

4. Melakukan pertemuan bulanan di tingkat divisi,

5. Kegiatan Koordinasi dan Training serta kunjungan tamu.



Manajemen Energi

Kegiatan yang dilakukan

Perawatan dan Operasional Chiler

Log Sheet Harian

Melakukan pemantauan konsumsi energi pada

Gedung Utama yang dilakukan setiap hari



Manajemen Energi

Training Supervisi dan

Briefing Pagi (Control of  

Project  quality), tujuan 

untuk pencapaian target 

pekerjaan sesuai KPI.



Manajemen Energi

Training Dasar

Bangunan, tujuan untuk

pencapaian penghematan

energi pada gedung



Manajemen Energi

Training Perawatan Gedung dan pencegahan kebakaran (inductions), tujuan untuk

menjaga gedung dari hal yang membahayakan seperti kebakaran, gempa bumi, dan

lain-lainnya.



Manajemen Energi

Training Green building, 

tujuan untuk mencapai

terciptanya bangunan hijau

yang sehat dan hemat

energi.



Manajemen Energi

Sosialisasi dan Evaluasi

Penghematan Energi dan

Air di lingkungan kantor

Kementerian PUPR



Manajemen Energi

Simulasi “Fire Fighting 

Drill”, tujuan melatih

karyawan kementerian

PUPR, dalam menghadapi

ancaman Kebakaran dan

gempa bumi.



Manajemen Energi

Rencana Jangka Pendek:

Melakukan perawatan rutin untuk semua peralatan seperti: Chiller, Cooling Tower, 

Fan Coil Unit (FCU)  dan lainnya,  serta melakukan pengecekan secara rutin

terhadap kinerja meter listrik dan meter air agar mendapat hasil akurat.

Rencana Jangka Panjang:

Mengganti secara bertahap lampu yang ada dengan LED yang lebih efisien di lokasi 

ruang kerja pada Gedung Utama.



Penghematan Energi

Program efisiensi energi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya,
antara lain:

a. Membuat pedoman yang mempermudah implementasi program
penghematan energi, dengan menentukan KPI (Key Performance
Index),

b. Melalui kampanye poster dan program penghematan energi guna
meningkatkan kesadaran karyawan/pengguna gedung;

c. Pemeliharaan peralatan sesuai jadwal, agar selalu siap guna dan
memiliki efisiensi yang baik.

d. Melaksanakan SOP sesuai dengan program penghematan energi.



Penghematan Energi

Langkah-langkah penghematan

energi dimulai dari:

Langkah 1 : Komitmen

Langkah 2 : Identifikasi

Langkah 3 : Perencanaan

Langkah 4 : Implementasi

Langkah 5 : Pengawasan dan

Peninjauan

Langkah 6 : Pemeliharaan

Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan

effisiensi energy yang rutin telah dilaksanakan : 

1. Monitoring dan analisa pencatatan

(logsheet)

2. Analisa suhu luar dan suhu ruangan gedung

3. Mengubah jam operasi chiller (delay start 

early stop)

4. Menaikkan temperature leaving chilled 

water 

5. Jadwal operasional on/off  untuk lampu, 

exhaust fan

6. Mengganti lampu Halogen dengan LED 

secara bertahap.



Penghematan Energi

Konsumsi energi listrik

dikelompokkan menjadi : 

a.Air Condition      :  51 %, 

b.Penerangan :  22 %, 

c.Lift :   6 %, 

d.Perangkat Lain   : 14 %,

e.Parkir :   7 %.

Sumber analisis 2014-2017, Intensitas Konsumsi Energi 

(IKE) Gedung Utama adalah 136,981 KWh / M2 / Tahun



Penghematan Energi

Parameter yang dijadikan acuan untuk melakukan penghematan konsumsi
energy adalah menggunakan IKE (Intensitas Konsumsi Energi),
dimana mulai dari data tahun 2014 hingga Mei 2017, nilai IKE yang
diperoleh:

a. Rata-rata sebesar 136,981 kWH/ m2/tahun untuk hitungan
kegiatan operasional 24 jam, dengan standar IKE untuk gedung
perkantoran adalah 250 kWH/m2/tahun,

b. Untuk operasional 10 jam, didapat rata-rata sebesar 90,307
kWH/m2/tahun, dengan standar IKE perhitungan desain untuk
operasional 10 jam adalah 140 kWH/m2/tahun.

c. Dengan adanya acuan ini, maka semua kegiatan dapat diprogramkan
ke arah efisiensi energi dan kenyamanan penghuni / pengguna
Gedung Utama ini.



Penghematan Energi

Investasi

1. Investasi pada PJU (Penerangan Jalan Umum), sistem solar cell
(photovoltaic) : = Rp. 319.950.000

2. b.Melakukan investasi penghematan energi pada sistem Lux Sensor :
= Rp. 281.600.000

3. Investasi pada sensor hemat energi system motion Sensor :
= Rp. 576.000.000

Total Investasi = Rp. 1.177.550.000,-

Penghematan energi listrik dari selisih antara bangunan dan Intensitas
Konsumsi Energi (IKE) bangunan perkantoran dan Gedung Utama, adalah
113,019 KWh / m2 / tahun X 22.704 m2 = 2.565.983,376 KWh/tahun,
bila dikalikan dengan harga listrik per kWh saat ini sebesar Rp.1.400, - maka
penghematan kurang lebih Rp.3 milyar,-/tahun



Terima Kasih


