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ABSTRACT

The efficiency of energy utilization at the airport should be increased, it is expected that
the budget savings from the airport management of this energy savings, so that the budget
saved can be used for other purposes such as welfare of employees, reforestation and
improvement of other facilities, the airport management should think about how To save
energy usage, by saving this energy also besides save cost also can keep environment.
Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) number 13 of 2012
on Electricity Energy Saving Measures clearly states that all government office buildings
either at the central or regional levels must implement the Energy Saving program. In
general, in almost all public services in Indonesia, energy consumption is quite wasteful.
The room is often left in a state of light, the AC is on, not to mention the habit of using
electrical and electronic equipment. Energy used in airport environments such as
electricity consumption, air conditioning (AC) and others should be saved in short-term,
medium-term usage especially for the long term. In addition, alternative energy must be
sought for sustainable airport management. It is expected that energy consumption can be
reduced in airport operation in order to prevent greenhouse gas emissions. Energy usage
is seen from the efficiency of energy usage in the airport area. Whether in accordance with
the utilization or the waste that resulted in the magnitude of the impact of excessive energy
use. There are several rules made by the Government in energy conservation efforts, such
as Presidential Instruction No. 13 of 2011 on Energy and Water Saving. These instructions
mandate the Government institutions to undertake measures and innovations in energy and
water savings, and form a Task Team for Energy and Water Saving Tasks To oversee the
implementation of such energy savings. Regulation of the Minister of Energy and Mineral
Resources No. 13 of 2012 on Electricity Saving Conservation This regulation provides
more detailed guidance on how to implement the energy savings referred to in Presidential
Instruction 13/2011. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No.
14/2012 on Energy Management In an effort to provide more integrated energy saving
directives, this Regulation is issued to regulate the implementation of Energy Management,
which is specifically required for users of energy sources that use energy greater than or
equal to 6,000 toes per year. While energy users under 6,000 toe (Ton Oil Equivalent), it is
still recommended to implement Energy Management (or energy savings).
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PENDAHULUAN
Efisiensi penggunaan energi di bandara harus ditingkatkan, diharapkan

penghematan anggaran dari pengelola bandara pada penghematan energi ini, sehingga
anggaran yang tersimpan dapat digunakan untuk tujuan lain seperti kesejahteraan
karyawan, penghijauan dan fasilitas lainnya. Perbaikan, manajemen bandara harus
memikirkan bagaimana cara menghemat pemakaian energi, dengan menghemat energi
sekaligus menghemat biaya juga bisa menjaga lingkungan. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Energi dengan jelas
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menyatakan bahwa semua gedung perkantoran pemerintah baik di tingkat pusat maupun
daerah harus menerapkan program Penghematan Energi.

Sektor bangunan menyerap 40% sumber energi dunia, bahkan di Indonesia, sektor
ini bertanggung jawab atas 50% dari jumlah keseluruhan pengeluaran energi, dan lebih
dari 70% konsumsi listrik keseluruhan (EECCHI, 2012). Dari besarnya penggunaan energi
tersebut, sektor Bangunan berkontribusi terhadap 30% emisi Gas Rumah Kaca di
Indonesia.
Program penghematan energi yang dilakukan di gedung milik pemerintah merupakan
bentuk awal pengelolaan energi yang dapat membantu tercapainya penurunan biaya energi
di gedung secara keseluruhan. Keberhasilannya bisa menjadi motivasi yang baik bagi
Gedung Pemerintah atau swasta atau Sebagai pendorong munculnya inisiatif serupa di
daerah lain, oleh karena itu, penting untuk merencanakan program penghematan energi
terorganisir dan sistematis.

Manajemen energi merupakan kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi
energi guna mencapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan
output maksimal. Hal ini dilakukan melalui tindakan Teknis secara terstruktur dan
ekonomis untuk meminimalkan pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi
dan minimisasi bahan Bahan baku dan bahan pendukung.

Bandara Fatmawati Soekarno adalah bandara yang terletak di Kota Bengkulu,
Propinsi Bengkulu, tepatnya di Jl. Raya Padang Kemiling - Slebar Kota Bengkulu.
Dulunya bandara tersebut bernama Bandara Padang Kemiling, yang kemudian diresmikan
sebagai Bandara Fatmawati Soekarno oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14
November 2001. Bandara Fatmawati Soekarno memiliki panjang landasan pacu sekitar
2.470 m x 150m dengan permukaan aspal menjadi bandara kelas I yang dikelola oleh Unit
Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jenis pesawat terbang
terbesar yang bisa beroperasi di badar udara ini adalah Boeing-737. Jarak dari kota terdekat
ke bandara ini adalah 14 Kilometer.

Secara umum, di hampir semua pelayanan publik di Indonesia, konsumsi energi
cukup boros. Ruangan sering dibiarkan dalam keadaan lampu hidup, AC menyala. Belum
lagi kebiasaan menggunakan peralatan listrik dan barang elektronik lainnya. Energi yang
digunakan di lingkungan bandara seperti konsumsi listrik, AC  dan lain-lain harus dihemat
dalam jangka pendek, penggunaan jangka menengah terutama untuk jangka panjang.
Selain itu, energi alternatif harus dicari untuk pengelolaan bandara yang berkelanjutan.
Diharapkan konsumsi energi dapat dikurangi dalam pengoperasian bandara untuk
mencegah emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi dilihat dari efisiensi energi di wilayah
bandara apakah sesuai dengan pemanfaatan atau pemborosan yang mengakibatkan
besarnya dampak penggunaan energi yang berlebihan. Berdasarkan permasalahan tersebut
di atas maka kebutuhan akan penggunaan energi yang efisien sangat diperlukan di bandara
fatmawati soekarno Bengkulu.

METODE
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data

sekunder yang berupa data administrasi perkantoran yaitu hasil pemakaian energi listrik
pada bandara setiap bulannya selama satu tahun, serta data luas bangunan ruang tunggu
dan ruang administrasi. Kemudian data tersebut digunakan untuk untuk mengetahui nilai
Indeks Konsumsi Energi (IKE). IKE menunjukkan jumlah konsumsi energi (kWh) per
meter persegi (m2) setiap bulannya. Nilai IKE (kWh / m2 / bulan) diperoleh dengan
membagi jumlah pemakaian listrik kWh selama sebulan dengan luas bangunan yang
digunakan. Untuk perhitungan IKE yang direkomendasikan melalui Peraturan Menteri
ESDM No.13 Tahun 2012 dengan rumus sebagai berikut:
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IKE = pemakaian listrik kWh selama sebulan (kwh / bulan)
Luas bangunan yang digunakan (m2)

Selanjutnya, nilai IKE yang dihasilkan akan menentukan apakah sebuah bangunan sangat
efisien, efisien, efisien dan boros, seperti di bawah ini:
Kriteria Penggunaan Gedung Kantor Energi Listrik kWh / m2 / bulan :
Sangat Efisien <8,5
Efisien 8,5 - 14
Cukup Efisien 14 - 18,5
Boros > 18,5

HASIL
Dari data konsumsi energi listrik di bandara diperoleh data yang dideskripsikan

dalam grafik sebagai berikut:

Grafik Pemakaian Listrik Pada Ruang Tunggu Bandara

Grafik Pemakaian Listrik Pada Ruang Administrasi Bandara

Dari tersebut tersebut terlihat adanya tren peningkatan konsumsi energi listrik di
bandara, pada bulan pertama penggunaan 8,370 KWh yang tercatat hingga akhir tahun
penggunaan energi listrik yang digunakan adalah 8.890 KWh. Meningkatnya penggunaan
energi listrik terlihat pada musim liburan antara tanggal 6 sampai dengan 8 Idul Fitri dan
sekolah dan pada bulan ke 12 adalah liburan Tahun Baru. Jika diamati, ada hubungan
antara meningkatnya jumlah penumpang dengan meningkatnya konsumsi energi listrik
yang disebabkan oleh jumlah calon penumpang yang membawa peralatan elektronik
seperti laptop atau ponsel yang dikemas dalam ruang tunggu penumpang. Selain itu,
banyak calon penumpang yang pergi ke toilet banyak menimbulkan pemakaian air, karena
menurut pengelola bandara dengan jumlah pemakaian air juga akan menambah pemakaian
listrik karena airnya dialirkan oleh pompa air. Penggunaan energi listrik di ruang
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administrasi bandara menunjukkan tren yang mantap, menunjukkan bahwa penggunaan
energi listrik di ruang administrasi tidak dipengaruhi oleh kedatangan konsumen.

PEMBAHASAN
Untuk mengetahui tingkat efisiensi konsumsi listrik di ruang tunggu Bandara dapat

dihitung dengan menggunakan rumus yang direkomendasikan melalui Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No.13 Tahun 2012 dengan rumus:
IKE = Pemakaian listrik kWh selama sebulan (kwh / bulan)

Luas bangunan yang digunakan (m2)

IKE untuk Ruang Administrasi = 1.841 = 14,1
130

IKE untuk Ruang Tunggu = 8,842 = 21,2
417

Dengan mengacu pada standar intensitas konsumsi listrik dimana nilai IKE untuk
ruang administrasi 14,1 termasuk kategori cukup efisien serta untuk nilai ruang tunggu
IKE 21,2 termasuk kategori boros. Konsumsi energi listrik umum di bandara Fatmawati
pada umumnya tidak cukup efisien, yang tentu saja menyebabkan biaya operasional tinggi
di bandara.

Meningkatnya jumlah penggunaan energi listrik saat ini akan secara langsung
mempengaruhi lingkungan, potensi ketersediaan sumber daya alam di bumi seperti
batubara yang digunakan sebagai bahan bakar di PLTU atau minyak bumi, khususnya solar
di PLTD, polusi yang disebabkan oleh pengoperasian pembangkit listrik seperti
meningkatnya polusi udara akibat peningkatan CO2 dari pembakaran batu bara dan mesin
diesel. Ketersediaan perangkat elektronik di bandara juga cenderung kurang ramah
lingkungan, seperti AC (Air Conditioner) dan kulkas yang menghasilkan CFC (Chlor
Fluor Carbon), yang merupakan salah satu gas berbahaya yang jika di atmosfer terlalu
banyak akan merusak lapisan ozon.

Penghematan energi listrik adalah suatu keharusan bagi bandara karena dengan
menghemat konsumsi listrik selain ramah lingkungan juga bisa menghemat biaya
operasional Bandara. Penghematan biaya operasional ini bisa digunakan untuk mencari
alternatif ramah lingkungan lainnya seperti energi matahari sebagai sumber energi listrik
atau dengan mengurangi penggunaan penerangan siang hari dengan menerapkan sinar
matahari yang cerah.

KESIMPULAN
Dengan mengacu pada standar intensitas konsumsi listrik dimana nilai IKE untuk

ruang administrasi 14,1 termasuk kategori cukup efisien serta untuk nilai ruang tunggu
IKE 21,2 termasuk kategori boros. Konsumsi energi listrik umum di bandara Fatmawati
pada umumnya tidak cukup efisien, yang tentu saja menyebabkan biaya operasional tinggi
di bandara.

Meningkatnya jumlah penggunaan energi listrik saat ini akan secara langsung
mempengaruhi lingkungan potensi ketersediaan sumber daya alam di bumi seperti batubara
yang digunakan sebagai bahan bakar di PLTU atau minyak bumi, khususnya solar di
PLTD, polusi yang disebabkan oleh pengoperasian pembangkit listrik seperti
meningkatkan polusi udara akibat peningkatan CO2 dari pembakaran batu bara dan mesin
diesel. Ketersediaan perangkat elektronik di bandara juga cenderung kurang ramah
lingkungan, seperti AC (Air Conditioner) dan kulkas yang menghasilkan CFC (Chlor Fluor
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Carbon), yang merupakan salah satu gas berbahaya yang jika di atmosfer terlalu banyak
akan merusak lapisan ozon.

Penghematan energi listrik adalah suatu keharusan bagi bandara karena dengan
menghemat konsumsi listrik selain ramah lingkungan juga bisa menghemat biaya
operasional Bandara. Penghematan biaya operasional ini hanya bisa digunakan untuk
mencari alternatif ramah lingkungan lainnya seperti energi matahari sebagai sumber energi
listrik atau dengan mengurangi penggunaan penerangan siang hari dengan menerapkan
sinar matahari yang cerah.
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