
 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR… TAHUN … 

 
 

TENTANG 

STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI 

UNTUK PRODUK DISPENSER AIR MINUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 
Menimbang   :   a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (4), 

Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 

ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan  Sumber  Daya 

Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Standar 

Kinerja Energi Minimum  untuk  Peralatan  Pemanfaat 

Energi, perlu menetapkan  jenis  peralatan  pemanfaat 

energi; nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi 

Label Tanda Hemat Energi; Tipe Sertifikasi Hemat Energi; 

persyaratan dan prosedur pengujian kinerja; pengecualian 

kewajiban sertifikasi hemat energi; dan toleransi 

ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk peranti 

pengondisi udara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kinerja 

Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi Untuk 

Produk Dispenser Air Minum. 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
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96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4796); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5083); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6225); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang  Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA 

Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020; 

8. Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

9. Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor ... Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja 

Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

TENTANG STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL 

TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PRODUK DISPENSER AIR MINUM 

 
KESATU : Menetapkan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda 

Hemat Energi untuk produk dispenser air minum sebagaimana 

dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

 
KEDUA : Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat 

Energi Untuk Produk dispenser air minum sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi: 

a. jenis peralatan pemanfaat energi produk dispenser air 

minum; 

b. nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi Label 

Tanda Hemat Energi produk dispenser air minum; 

c. Tipe sertifikasi hemat energi dan jenis sertifikasi pengujian 

produk dispenser air minum; 

d. persyaratan dan prosedur pengujian kinerja produk 

dispenser air minum; 

e. pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi untuk 

produk dispenser air minum; dan 

f. toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk 

dispenser air minum. 

KETIGA : Produsen Dalam Negeri dan Importir produk dispenser air 

minum wajib menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum 

untuk produk dispenser air minum sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU melalui pencantuman Label Tanda 

Hemat Energi produk dispenser air minum. 

 
KEEMPAT : Produsen Dalam Negeri dan  Importir  produk  dispenser  air 

minum wajib menyampaikan laporan penerapan Standar 

Kinerja Energi Minimum kepada Direktur Jenderal  Energi 

Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setiap 3 (tiga bulan) 

yang meliputi: 
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a. merek; 

b. tipe, jenis, atau model; 

c. kapasitas/daya/volume/diameter; dan 

d. jumlah, 

produk dispenser air minum yang diproduksi dan/atau 

diimpor. 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 
 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN 

DAN KONSERVASI ENERGI, 

 
 

DADAN KUSDIANA 

 

Tembusan: 

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

3. Direktur Konservasi Energi 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK 

PRODUK DISPENSER AIR MINUM 

 
A. Jenis Peralatan Pemanfaat Energi Produk Dispenser Air Minum 

1. Umum 

Dispenser air minum adalah piranti yang berdiri sendiri yang dilengkapi komponen 

pemanas celup untuk memanaskan air minum, atau piranti berdiri sendiri yang 

dilengkapi komponen pompa kalor atau termoelektrik untuk mendinginkan air minum; 

atau kombinasi keduanya, serta menggunakan air dalam kemasan botol sebagai 

sumber air, dengan kapasitas kemasan sampai dengan 20 liter. Dispenser air yang 

dilengkapi dengan tambahan kompartemen pendingin, pemanas dan/atau 

kompartemen strelisasi yang menyatu dengan dispenser tidak tercakup dalam 

penerapan standar kinerja energi minimum ini. 

 
2. Kode HS 

Produk dispenser air minum sebagaimana dimaksud adalah dispenser air minum yang 

menggunakan energi listrik dengan tegangan operasi maksimum 230 V dengan kode 

HS sebagai berikut: 

a. Ex HS 8516.10.11 

b. Ex HS 8418.69.30 

c. Ex HS 8418.69.90 

 
 

3. Product Family (Kelompok Produk) 

Product Family dispenser air minum dapat dikategorikan dalam satu produk family 

apabila memiliki kesamaan pada : 

a.komponen pemanas; 

b.komponen pendingin; 

c. ukuran dan material tangki/wadah air; 

d.sistem insulasi tangki/wadah; dan 

e.pengatur waktu (timer) termostat. 
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B. nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi 

produk dispenser air minum 

1. Nilai standar kinerja energi minimum untuk produk dispenser air minum yaitu nilai 

konsumsi energi sebesar : 

 
 

 
Jenis Dispenser 

 
SKEM 

Pemanas air minum 0,80 kWh/24 jam 

Pendingin air minum 0,40 kWh/24 jam 

Pemanas dan pendingin air minum 1,20 kWh/24 jam 

 
 
 

2. Tanda SKEM 

Pencantuman Label Tanda Hemat Energi yang berasal dari impor dilakukan di 

negara asal. Label Tanda Hemat Energi dicantumkan pada produk dan kemasan 

dengan menggunakan satu warna kontras, ukuran huruf yang mudah dibaca dan 

proporsional serta di cetak atau dilekatkan dengan bahan yang tidak mudah hilang. 

Bentuk dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi seperti contoh terlampir dibawah 

ini. 

1. Bentuk Label Tanda Hemat Energi 
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2. Spesifikasi Label Tanda Hemat Energi (dalam ukuran milimeter – mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C. Tipe sertifikasi hemat energi dan jenis sertifikasi pengujian produk dispenser 

air minum 

Jenis sertifikasi pengujian yang digunakan untuk produk pengkondisi udara mengikuti 

skema sertifikasi produk tipe 1a berdasarkan SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian 

kesesuaian - Fundamental sertifikasi produk atau perubahannya. 
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D. persyaratan dan prosedur pengujian kinerja produk dispenser air minum 

Persyaratan dan prosedur pengujian kinerja mengacu kepada standar The 

Hongkong Energi Efficiency Labelling Scheme for Hot/Cold Water Dispenser. 

EDMS 2017 modifikasi yang telah disesuaikan seperti terlampir sebagai berikut : 

1. Kondisi Umum untuk Pengujian 

a. Umum 

Pengujian dilakukan pada mesin baru yang dipasang dan digunakan 

sesuai dengan petunjuk pabrikan. Sebelum memulai pengukuran, tabung 

dispenser air minum harus dipastikan dalam kondisi bersih dan berfungsi 

dengan baik. 

b. Tipe dan jumlah sampel uji 

Pengujian dilakukan berdasarkan masing-masing famili produk, dengan 

jumlah sampel 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit sebagai cadangan. 

c. Tegangan Nominal 

Sampel diuji dioperasikan pada tegangan nominal 220 V dengan toleransi 

± 1%. 

d. Frekuensi Nominal 

Sampel Uji dioperasikan pada frekuensi nominal dengan variasi toleransi 

± 1%. 

e. Total Distorsi Harmonik (THD) 

Sampel uji dioperasikan sesuai dengan Total Distorsi Harmonik maksimum 

3%. 

f. Daya pengenal 

Daya terukur tidak boleh melebihi 115% daya pengenal. 

g. Thermocouple 

Diameter thermocouple yang digunakan pada saat pengujian diameter 

0,3 mm. 

h. Air Sampel 

Air sampel yang digunakan untuk pengujian ini adalah air hasil penyulingan (akuades). 

 
 
 

2. Temperatur dan Aliran Udara 

a. Temperatur air minum 

Temperatur air minum pada saat memulai pengukuran adalah 23 ± 2 °C 

b. Temperatur ruang pengujian 

Temperatur ruang pengujian harus dijaga pada 25 ± 2 °C selama 

pengujian. Suhu terukur harus dilaporkan. 

c. Aliran udara 
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Produk yang diuji harus dipastikan tidak terpapar aliran udara secara 

langsung dan kecepatan udara di sekeliling produk yang diuji tidak 

melebihi 0,25 m/detik. 

 
3. Ruang Pengujian 

Produk yang diuji harus ditempatkan pada satu tempat yang bebas dan tidak 

mendapat gangguan dari benda lain di sekitarnya, dengan jarak minimum 

seperti gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 – Jarak penempatan produk yang diuji dengan benda lain 

4. Instrumen dan Ketelitian 

Instrumen yang memiliki ketelitian yang berikut harus digunakan dalam 

pengukuran ini. 

a. Massa 

Instrumen pengukuran massa dengan ketelitian sekurang-kurangnya 0,5 

gram. 

b. Temperatur 
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Instrumen pengukuran suhu dengan ketelitian sekurang-kurangnya hingga 

1 K pada julat suhu 0 °C sampai dengan 100 °C. dengan dengan ketelitian 

alat ukur sekurang-kurangnya 0,1 °C, yang dilengkapi termokopel tipe K 

dengan diameter kawat tidak lebih dari 0,3 mm. 

c. Kelembapan sekitar 

Instrumen pengukuran kelembapan dengan ketelitian sekurang-kurangnya 

hingga 3% pada julat suhu 15 °C sampai dengan 25 °C. 

d. Pengukur konsumsi energi 

Pengukuran konsumsi energi dilakukan dengan menggunakan alat 

pengukur konsumsi energi yang memiliki ketelitian pengukuran minimal 

0,01 watt jam. 

e. Waktu 

Instrumen pengukuran waktu dengan ketelitian sekurang-kurangnya 1 

detik. 

 
5. Prosedur Pengujian 

Setelah melakukan pemasangan instalasi sesuai petunjuk pabrikan, lakukan 

pemeriksaan dispenser air minum untuk memastikan bahwa dispenser 

berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan fisik, serta dalam kondisi bersih. 

1. Tahap persiapan 

1) Penempatan produk yang diuji 

• Siapkan dan tempatkan produk yang akan diuji seperti pada 

Gambar 1. 

• Posisikan pengukur temperatur pada ketinggian ½ tinggi produk 

yang diuji dan pada jarak 15 cm pada sisi kiri, kanan, dan depan 

produk yang diuji seperti gambar di bawah ini. 
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• Pasang dan hubungkan seluruh alat atau instrumen pengukuran 

ke produk uji. 

2) Air sampel 

Massa air sampel dalam kemasan botol tidak kurang dari 18 kg. 

2. Pengondisian ruang pengujian 

Kondisikan ruangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. 

Pengukuran energi dapat dilakukan setelah kondisi ruangan telah 

terpenuhi. 

3. Pengukuran 

• Pengukuran temperatur air 

1. Pastikan botor air sampel telah terpasang dengan baik. 

2. Aktifkan produk yang diuji dengan mengaktifkan tombol power. 

3. Siapkan 2 (dua) unit gelas ukur dengan kapasitas volume 250 ± 5 

ml, masing-masing untuk air sampel yang dipanaskan dan 

didinginkan. 

4. Untuk air sampel yang dipanaskan: Setelah lampu indikator 

pemanas mati, buang air sebanyak 100ml, kemudian lakukan 

pengukuran temperatur pada volume 50ml, 100ml, dan 150ml 

secara berturut-turut dengan jeda waktu tidak lebih dari 30 detik. 

Pastikan suhu air hasil pengukuran pada pengambilan pertama 

mencapai suhu minimum 85 °C, dan suhu air hasil pengukuran 

terakhir tidak kurang dari 75 °C. 

5. Untuk air sampel yang didinginkan pada dispenser dengan 

sistem pendingin refrigeran: Setelah lampu indikator pendingin 

mati, buang air sebanyak 100 ml, kemudian lakukan pengukuran 

temperatur pada volume 100 50ml, 150 100ml, dan 200 150ml 

secara berturut-turut dengan jeda waktu tidak lebih dari 30 detik. 

Pastikan suhu air hasil pengukuran pada pengambilan pertama 

mencapai suhu maksimum 10 °C dan suhu air hasil pengukuran 

terakhir tidak lebih dari 15 °C. 

6. Pengukuran temperatur air sampel untuk air yang dipanaskan dan 

air yang didinginkan menggunakan sistem pendingin refrigeran 

dilakukan sebelum pengukuran konsumsi energi. Lakukan 

pengukuran temperatur pada proses nomor 4 dan 5 sebanyak 3 

(tiga) kali. 

7. Lakukan pengukuran konsumsi energi selama 24 jam. 
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8. Untuk air sampel yang didinginkan pada dispenser dengan 

sistem pendingin termoelektrik: Setelah pengukuran konsumsi 

energi selama 24 jam, buang air sebanyak 100 ml, kemudian 

lakukan pengukuran temperatur pada volume 100 ml, 150 ml, dan 

200 ml secara berturut-turut dengan jeda waktu tidak lebih dari 30 

detik. Pastikan suhu air hasil pengukuran rata-rata tidak lebih dari 

15 °C. 

9. Pengukuran temperatur pada proses nomor 8 dilakukan sebanyak 

1 (satu) kali. 

• Pengukuran konsumsi energi 

Setelah proses pengukuran temperatur selesai, lakukan perekaman 

dan catat konsumsi energi setelah 1 jam selama 24 jam. 

4. Perhitungan Konsumsi Energi Tahunan (Ea) 

Konsumsi energi tahunan dilakukan dengan melakukan perhitungan 

konsumsi energi hasil pengujian selama 24 jam dikali penggunaan 

selama 52 minggu dengan asumsi penggunaan dispenser adalah 13,2 

jam per hari dan 6,5 hari per minggu. 

 

 
𝑬𝒂 = 𝑬 × 

𝟏𝟑, 𝟐 
× 𝟔, 𝟓 × 𝟓𝟐 

𝟐𝟒 

𝑬𝒂 = 𝑬 × 𝟏𝟖𝟓, 𝟗 

 

dengan 

𝐸 = Konsumsi energi hasil pengujian selama 24 jam (kWh) 

𝐸𝑎 = Konsumsi energi tahunan (kWh/tahun) 

 

5. Pelaporan Hasil Pengujian 

Hasil pengujian merupakan hasil 1 (satu) siklus pengujian dengan sekurang- 

kurangnya melaporkan: 

1. Informasi produk yang tercantum pada tanda pengenal; 

2. Parameter kelistrikan pada tanda pengenal dan hasil pengujian; 

3. Pencatatan rekaman suhu selama pengujian: 

4. Pencatatan temperatur air sampel dengan sekurang-kurangnya 3 kali 

pengambilan data; dan 

5. Konsumsi energi selama 24 jam 

 
 

E. Sampel uji dan sampel pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi 

untuk produk dispenser air minum 
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1. Jumlah sampel uji yang diperlukan untuk pengujian kinerja energi yaitu 

sebanyak 2 (dua) unit untuk setiap product family. 

 
 

2. Produk dispenser air minum untuk keperluan lain yang tidak memerlukan 

Sertifikat Hemat Energi 

1. Sampel pengujian efisiensi energi sebanyak 2 (dua) unit; 

2. Sampel uji SNI Keselamatan sebanyak 5 (lima) unit per merk; 

3. Pameran sebanyak 5 (lima) unit per merk; 

4. Penelitian sebanyak 5 (lima) unit per merk; dan/atau 

5. Keperluan lain dengan tujuan untuk tidak diperdagangkan sebanyak 5 

(empat puluh) unit per merk dan tipe, 

 
F. Toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk dispenser air 

minum 

Besaran toleransi antara hasil uji petik dan nilai SKEM atau nilai tingkat hemat 

energi yang tercantum pada Label Tanda Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat 

Energi 10%.  


