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ABSTRAK 

 
 

      Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas 2.001 km
2
 

Kabupaten Indramayu memiliki 31 Kecamatan dan 309 Desa atau Kelurahan. Indramayu memeliki total 19.347 titik 

lampu yang terpasang, beberapa jenis lampu yang terpasang diantaranya lampu TL 40 watt, lampu merkuri 250 

watt, lampu SON-T 250 watt, lampu SON-T 150 watt, lampu SON-T 70 watt, lampu SON-E 150 watt, Lampu SON-E 

70 watt dan lampu LED 30 watt. Dari kondisi tersebut dapat dilihat lampu berdaya besar masih terpasang sehingga 

mengakibatkan pemborosan daya listrik pada LPJU Kabupaten Indramayu. Maka dari itu, diperlukan suatu kajian 

untuk menganalisis peluang penghematan penggunaan energi LPJU. Metode penelitian yang digunakan adalah 

dengan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode perpustakaan dan observasi di lapangan 

sehingga mendapat sumber data primer, dari proses ini dibangun konstruksi teori dari lapangan. Metode yang 

digunanakan untuk melakukan penghematan LPJU  terdiri dari dua metode yaitu yang pertama metode diskriminasi 

beban berdasarkan tingkat peneranganya  berdasarkan dua lampu dengan daya yang berbeda yang menghasilkan 

penghematan daya dan biaya listrik dalam satu tahun sebesar 6.421.285,56 kWh dan Rp. 4.398.580.609 sedangkan 

payback priod mencapai 13 tahun 4 bulan dengan investasi awal Rp. 52.080.151.500 dan metode kedua yaitu 

penggantian lampu yang menghasilkan penghematan daya dan biaya listrik dalam satu tahun sebesar 7.944.298 

kWh dan Rp5.441.844.130 sedangkan payback priod mencapai 5 tahun 3 bulan dengan investasi awal Rp. 

29.455.175.000. 

Kata kunci : Indramayu, Penghematan, LPJU 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Penyediaan penerangan jalan umum pada dasarnya 

mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi keamanan, fungsi 

ekonomi, dan fungsi keindahan. Fungsi keamanan 

berkaitan dengan fungsinya untuk melancarkan 

transportasi jalan umum  terutama pada malam hari 

dimana pengguna jalan membutuhkan penerangan 

dengan kekuatan tertentu untuk menghindarkan dari 

terjadinya kecelakaan di jalan. Fungsi ekonomi jalan 

berkaitan dengan keberadaan penerangan listrik di 

jalan umum yang akan membantu pada kelancaran 

distribusi barang pada malam hari. Fungsi keindahan 

dipengaruhi oleh pengaturan letak dan desain alat 

penerangan.  

Sebaiknya dalam pengaturan letak dan desain tidak 

mengesampingkan unsur efisiensi dari tenaga listrik 

yang digunakan, berdasarkan dari ulasan tersebut 

perlu dilakukan analisis peningkatan efisiensi Lampu 

Penerangan Jalan Umum (LPJU) terkait dengan 

penentuan lokasi, jenis dan kapasitas penerangan dan 

desain alat penerangan.  

2. TINJAUAN TEORI DAN PUSTAKA 

2.2 EFISIENSI ENERGI 
Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang 

dibutuhkan, dalam menggunakan sebuah peralatan 

atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. 

Contohnya isolasi rumah memungkinkan bangunan 

rumah tersebut untuk dapat menggunakan 

energi pemanas dan pendingin yang lebih sedikit, 

untuk mencapai dan mempertahankan suhu yang 

nyaman. Memasang lampu neon, lampu LED 

atau skylight yang alami dapat mengurangi jumlah 

energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat 

pencahayaan yang sama dibandingkan dengan 

menggunakan lampu pijar. Perbaikan dalam efisiensi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Isolasi_bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pendar
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_LED
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pijar


energi umumnya dicapai dengan mengadopsi 

teknologi atau proses produksi yang lebih efisien atau 

dengan metode aplikasi yang diterima secara umum 

untuk mengurangi pengeluaran energi. 

2.2  LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM 
Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Lampu 

Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah lampu yang 

digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari 

sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan 

pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih 

jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, 

sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas 

dan keamanan dari para pengguna jalan dari 

kegiatan/aksi kriminal. Menurut Ronald V. Clarke, 

(2008) penerangan jalan yang baik akan menghalangi 

penyerang yang mengambil manfaat dari kegelapan 

malam. 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
Gambar 1 Diagram Alir Sebagai Algoritma Penyelesaian 

Masalah 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 ANALISIS TEKNIS 
4.1.1 Kondisi Eksisting  

Indramayu salah satu Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Jawa Barat. Dengan luas 2.001 km
2

 

Kabupaten Indramayu memiliki 31 Kecamatan dan 

309 Desa atau Kelurahan. 

Kondisi eksisting terdapat beberapa jenis LPJU 

diantaranya lampu TL 40 watt, Lampu Merkuri 250 

watt, Lampu SON-T 250 watt, Lampu SON-T 150 

watt, Lampu SON-T 70 watt, Lampu SON-E 150 

watt, Lampu SON-E 70 watt, Lampu LED 30 watt. 

4.1.2 Profil Konsumsi Energi Listrik LPJU Di 

Kabupaten Indramyu 

Jumlah titik lampu dan komsumsi daya listrik LPJU 

pengadaan LPJU 2004 sampai 2017 menurut jumlah 

dan daya lampu ditunjukkan pada gambar 2. 
 

 

gambarl 2 Jenis LPJU di Indramayu (Dinas 

Perhubungan Indramayu, 2018) 

 
Dari gambar 2 dapat diamati bahwa dari jumlah titik 

lampu  LPJU menghasilkan total daya sebesar 

3.415,56 kW atau mendekati 3,5 MW.  

4.1.3 Metode Penghematan LPJU 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

metode penghematan listrik LPJU di Kabupaten 

Indramayu, antara lain adalah: 

a. Metode deskriminasi tingkat penerangan 

berdasarkan dua lampu dengan daya yang 

berbeda. 

b. Metode pengganti lampu dengan menggunakan 

lampu hemat energi jenis LED dengan penerangan 

yang setara. 

4.1.3.1 Metode Deskriminasi Tingkat 

Penerangan Berdasarkan Dua Lampu 

Dengan Daya Yang Berbeda 
Teknis pengoperasian dari metode ini dengan 

mengatur nyala lampu utama pada pukul 17.30 

sampai 00.00 dengan menggunakan saklar atau 

kontaktor 1 yang terhubung dengan real time clock 

atau timer 1. Dan mengatur nyala lampu kedua pada 

pukul 00.00 sampai 05.00 dengan menggunakan 

saklar atau kontaktor 2 yang terhubung dengan real 

time clock atau timer 2. Pengkabelan metode ini dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

 
      Gambar 3  Pengkabelan metode deskriminasi beban 

tingkat penerangan berdasarkan dua lampu dengan daya 

berbeda. 
 

Contoh tata letak lampu kedua terhadap lampu utama 

pada tiang dapat dibuat  seperti gambar 4. 



 
Gambar 4  tata letak lampu kedua terhadap lampu utama 

pada tiang 

 

Untuk menerapkan metode deskriminasi tingkat 

penerangan menggunakan dua lampu dengan daya 

berbeda dibutuhkan beberapa komponen diantaranya: 

a. Lampu LED 28 watt. 

b. Armartur lampu dan tiang lampu. 

c. Kabel dibutuhkan  3 jenis yaitu NF2X 1 x 16 mm
2 

, NYM 2 x 2,5 mm
2
 dan NYA 1 x 4 mm

2 
. 

d. MCB. 

e. Kontaktor dan timer. 

f. Clamp dan baut. 

g. Stoping buckle dan stainless stell strip. 

h. Tap konector. 

i. Pengikat plastic. 

 

4.1.3.2 Metode Pengganti Lampu Dengan 

Menggunakan Jenis LED 

Teknis pengoprasian metode ini adalah mengganti 

lampu yang bedaya besar dengan menggunakan 

lampu hemat energi jenis LED. 

 
gambar 5 Itensitas cahaya lampu SON-T di Kabupaten 

Indramayu 

 
Dari gambar 5 dapat diamati bahwa rata rata 

intensitas cahaya dari 3 jenis lampu dari ketinggian 

tiang 11 meter diatas tanah yaitu 31,42 untuk lampu 

SON-T 250 watt, 18,85 lampu SON-T 150 watt dan 

7,28 Lampu SON-T 70 watt. 

 
Gambar 6 Intensitas cahaya lampu pengganti 

 
Dari gambar 6 dapat diamati bahwa intesitas lampu 

pengganti ini memenuhi standar SNI boleh dikatakan 

bahwa lampu jenis SON-T dapat diganti dengan 

lampu jenis LED. 

4.1.4 Potensi Efisiensi 

Sasaran utama efisiensi adalah lampu merkuri 250 

watt, lampu SON-T 250 watt, lampu SON-T 150 

watt, lampu SON-T 70 watt, lampu SON-E 150 watt 

dan lampu SON-E 70 watt. Analisis konsumsi energi 

listrik sebelum penerapan seluruh metode dan setelah 

penerapan metode dengan dua buah lampu yang 

memiliki daya berbeda ditunjukkan pada Tabel 4. 
 

Gambar 7 Konsumsi energi sebelum penghematan 

 
Gambar 7 dapat diketahui bahwa konsumsi daya 

listrik sebelum penerapan seluruh metode adalah 

14.336.813,1 kWh selama satu tahun. 

 
Gambar 8 Analisis efisiensi menggunakan metode 

deskriminasi tingkat penerangan berdasarkan dua lampu 

dengan daya yang berbeda. 

 
 

Dari gambar 8 dapat diketahui bahwa potensi dan 

perbandingan efisiensi dalam satu tahun dengan 

metode deskriminasi tingkat penerangan berdasarkan 

dua lampu dengan daya yang berbeda dapat 

mengemat daya listrik sebesar 6.268.362,54 kWh atau 

sebesar 44 %. 



 
Gambar 9 Analisis efisiensi menggunakan metode 

pengganti lampu dengan menggunakan lampu  LED. 

 
*Keterangan tabel Lampu 250 watt diganti dengan lampu 

LED 112 watt, Lampu 150 watt diganti dengan lampu LED 

56 watt dan lampu 70 watt diganti dengan lampu 28 watt.  

 
Dari gambar 9 dapat diketahui bahwa potensi 

efisiensi dan perbandingan dalam satu tahun dengan 

menggunakan metode pengganti lampu dengan 

menggunakan lampu jenis LED yang setara dapat 

menghemat daya listrik sebesar 7944297,635 kWh 

atau sebesar 55 %. 

4.2 ANALISIS FINANSIAL 
4.2.1 Perkiraan Biaya Investasi 

       Perkiraan biaya investasi dirangkum dalam satu 

tabel yang sering dikenal dengan BQ (Bill of 

Quantity). 

 
Gambar 10 Bill of Quantity Metode deskriminasi tingkat 

penerangan berdasarkan dua lampu dengan daya yang 

berbeda. 

 
 
Dari gambar 10 dapat dilihat investasi awal untuk 

menerapkan metode deskriminasi tingkat penerangan 

berdasarkan dua lampu dengan daya yang berbeda 

adalah sebesar Rp. 57.361.517.480,-. 
 

 

 

Gambar 11  Bill of Quantity menggunakan metode 

pengganti lampu dengan menggunakan lampu jenis LED. 

 

4.2.2 Proyeksi Pendapatan 

Proyeksi pendapatan diperoleh dari penghematan 

daya listrik yang diterapkan oleh masing-masing 

metode ditunjukkan Tabel 10. 

 

Gambar 12 Penghematan daya listrik dari dua metode 

 

Keterangan: Tarif dasar listrik 2018 untuk LPJU adalah Rp. 

685 per kWh sumber http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-

pln/ 

 

Dari gambar 12 dapat diamati bahwa penghematan 

daya listrik yang terbesar adalah metode pengganti 

lampu dengan menggunakan lampu hemat energi 

jenis led dengan penerangan yang setara yaitu 

7.944.298 kWh dan menghemat biaya sebesar 

Rp5.441.844.130,-. 

 

4.3 ANALISIS KELAYAKAN 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu analisis 

teknis dan finansial untuk metode penghematan 

LPJU. Terdapat dua metode penghematan lampu PJU 

diantaranya:  

1. Metode deskriminasi tingkat penerangan 

berdasarkan dua lampu dengan daya yang 

berbeda. 

2. Metode pengganti lampu dengan menggunakan 

lampu jenis LED. 

Secara teknis kedua metode tersebut dapat diterapkan 

dikarenakan komponen-komponen untuk 

pembangunannya banyak terdapat di pasar Indonesia. 

Kedua metode tersebut juga menghasilkan 

penghematan energi listrik yang masih dalam 

http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/
http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/


kategori besar ada yang mencapai 55%. Untuk 

penghematan listrik dari kedua metode tersebut 

ditunjukkan gambar 13. 

 
Gambar 13  Penghematan dari dua metode 

 
 

Gambar 14 Analisis Finansial dari kedua metode 

 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 
Dari analisis yang dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya dapat disimpulkan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Metode penghematan untuk LPJU Kabupaten 

Indramayu terdapat dua metode yaitu metode 

diskriminasi tingkat penerangan berdasarkan 

jam operasi dua lampu dengan daya berbeda dan 

metode pengganti lampu. Metode penghematan 

lampu PJU yang layak diterapkan berdasarkan 

analisis teknis dan finansial adalah metode 

diskriminasi tingkat penerangan berdasarkan 

jam operasi dua lampu dengan daya berbeda dan 

metode penggantian lampu. 

2. Potensi penghematan energi listrik dari yang 

terbesar untuk setiap metode adalah, 6.268.363 

kWh (44%) untuk metode deskriminasi tingkat 

penerangan berdasarkan jam operasi 2 lampu 

dengan daya berbeda dan 7.944.298 kWh (55%) 

untuk metode pengganti lampu. Dari 

Penghematan tersebut dapat digunakan untuk 

investasi perluasan dan pemerataan PJU yang 

dapat berdampak mengurangi keberadaan LPJU 

liar. 

3. Biaya investasi dari setiap metode adalah Rp. 

57.361.517.480,- untuk metode diskriminasi 

tingkat penerangan berdasarkan jam operasi 2 

lampu dengan daya berbeda dan Rp. 

29.552.125.000,- untuk metode pengganti 

lampu. Periode pengembalian dari setiap metode 

untuk masa akhir proyek 25 tahun adalah 13 

tahun 4 bulan untuk metode diskriminasi tingkat 

penerangan berdasarkan jam operasi 2 lampu 

dengan daya berbeda dan 5 tahun 4 bulan untuk 

metode penggantian lampu. 

5.2 SARAN 
      Saran-saran untuk peneliti selanjutnya: 

1. Melakukan penelitian tentang efisiensi LPJU 

dengan menambahkan solar cell. 

2. Melakukan penelitian tentang efisiensi LPJU 

dengan menambahkan mikrokontroler dan 

sensor. 
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