SMART ENERGY
FOR BRIGHTER
FUTURE
MENUJU TRANSISI ENERGI

SPBU New Concept

One Stop Solution untuk Kebutuhan Rumah Tangga

VISI DAN MISI
PERTAMINA
POWER INDONESIA
Dunia membutuhkan transisi energi, karena kita tak lagi dapat terus-terusan
bergantung dengan sumber energi dari bahan bakar fosil yang selama ini
digunakan. Penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif hadir untuk masa
depan yang lebih baik.
Pertamina Power Indonesia selaku Sub-Holding Pertamina NRE
sangat mendukung proses transisi energi tersebut. Hal itu sesuai dengan
visi perusahaan yaitu: Indonesia Green Energy Champion, dan misinya yaitu:
Empowering Sustainable and Equitable Development through 3D
(Decarbonization, Decentralization, Digitalization)

Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertamina Power
Indonesia memanfaatkan sinergi yang kuat. Dengan demikian Pertamina
Power Indonesia optimistis dapat bersaing secara kompetitif di
bidang penyediaan energi berbasis gas dan energi terbarukan di Indonesia.

PLTS ON GRID
Matahari h adir s e b a g a i sa lah s a tu solusi
p e n g g u n a a n energi terbarukan.

Sistem On Grid merupakan sistem PLTS yang terkoneksi langsung
dengan Jaringan PLN dan Tidak Menggunakan Baterai, dalam
aplikasinya Sistem PLTS On Grid lebih murah dari segi investasi dan

lebih mudah dalam perawatan dibandingkan dengan sistem Off Grid
dan Hybrid.
PLTS dapat beroperasi dimulai dari jam 6 - 18 ketika terdapat sinar
matahari, besaran produksi listrik dari PLTS bergantung paparan sinar
matahari yg diterima panel surya
Dan sistem ON Grid ini jika terdapat mati listrik dari PLN maka sistem ini
mengikuti.

CARA KERJA PLTS ROOFTOP
Ketika melakukan proses instalasi PLTS rooftop, Anda akan
mendapatkan beberapa komponen utama, yaitu:
Panel surya menangkap sinar matahari
untuk dikonversi menjadi energi listrik
atau arus listrik searah (DC)
Energi listrik / Arus listrik searah
(DC) dari panel surya akan dialiri
menuju inverter oleh Kabel DC

Inverter mengkonversi arus DC ke AC
agar bisa dipakai untuk menyalakan
sebagian besar perangkat elektronik
saat ini. Arus bolak balik
atau Alternating Current (AC) inilah
yang bisa umumnya mengalir di
jaringan listrik rumah.

Sebelum sampai ke peralatan
elektornik (tv, kulkas, mesin cuci,
dsb) listrik yang yang dihasilkan
panel surya dialirkan ke
komponen panel listrik.
Komponen ini bisa berjalan
secara otomatis untuk
menghubungkan dan
mengalirkan daya dari dua arah
(listrik dari inverter ke jaringan
PLN dan listrik dari jaringan PLN
ke jaringan PLTS).
Untuk mengaliri jaringan dari
inverter ke jaringan PLN atau
sebaliknya, maka dibutuhkan
Kabel AC.

PANEL SURYA

KOMPONEN PLTS ROOFTOP

KEUNTUNGAN PLTS
ROOFTOP DI SPBU
Anda dapat melakukan penghematan
tagihan listrik per bulan dengan rata-rata
Rp1 juta untuk instalasi PLTS
rooftop kapasitas 6 kWp.

Anda akan mendapatkan kemudahan
metode pembayaran instalasi PLTS
rooftop, mulai dari cash, cicilan via bank,
serta kartu kredit. Mudah dan aman.

Pemasangan PLTS sudah dimasukan sebagai
salah satu prasyarat Pasti Pas Excellent atau Anda akan ikut berperan besar mengurangi
alternatif pengganti prasyarat NFR
emisi karbon, sebab PLTS berkapasitas 6
Internasional.
kWp berpotensi menurunkan emisi karbon
sebesar 6.95 Ton CO2/tahun.
Anda akan mendapatkan garansi sistem
PLTS selama satu tahun.

Pemasangan PLTS rooftop pada SPBU
dapat meningkatkan brand image sebagai
SPBU ramah lingkungan.

Proses instalasi PLTS rooftop yang dilakukan
Pertamina Power Indonesia mengutamakan
Tak perlu khawatir, dengan PLTS rooftop
aspek HSSE atau Health, Safety,
di SPBU, Anda akan mendapatkan
Security, and Evironmental.
kemudahan perawatan
dan pengoperasiannya.

LAYANAN AFTER SALES
(One year – Warranty System)

Mekanisme Garansi

Tersedia Call Centre jika terdapat
trouble pada PLTS selama masa
warranty 1 tahun.

Selama 1 tahun pertama, jika
diperlukan penggantian peralatan,
USER dapat menghubungi PIC PPI

PPI akan
mengkomunikasikan ke
KONTRAKTOR

Garansi Produk dari Pabrikan :
untuk Inverter (5 tahun), dan PV
Modul (10 tahun).

dan KONTRAKTOR yang
akan menghubungi
MANUFACTURER

Setelah 1 tahun, maka USER berkomunikasi
langsung dengan KONTRAKTOR, jika
memerlukan claim warranty peralatan.

Durasi Perbaikan:
Tergantung dari kerusakan
yang terjadi.

TERTARIK? INI CARANYA
Tertarik untuk memiliki masa depan bisnis lebih baik? Pasang
PLTS rooftop pada SPBU Anda sekarang. Ini adalah
beberapa langkah prosedurnya:

Jika Anda berminat isi form yang disediakan oleh
Pertamina Power Indonesia

Data yang anda kirimkan nantinya akan di verifikasi oleh
tim PPI untuk proses validasi lebih lanjut. Dan nantinya
anda akan dihubungi oleh pihak Pertamina Power
Indonesia terkait hasil evaluasi dari data yang telah
kirimkan.

Pembangunan PLTS rooftop dimulai setelah perjanjian
ditandatangani dan proses pengerjaan akan
berlangsung selama 2-3 minggu
Anda perlu melengkapi data bangunan SPBU seperti
foto baik keseluruhan atau detailnya, luas area dan
bangunan, rooftop bangunan yang tersedia, koordinat
SPBU, data beban pada pukul 09.00-15.00, juga
tagihan listrik per bulan.

Setelah itu, apabila hasil anda laik maka Pertamina
Power Indonesia akan memberikan draft perjanjian
pemasangan PLTS rooftop yang perlu ditandatangani.

KEY ACCOUNT MANAGER PLTS SPBU :
MOR III
Tio
mk.ramaditio.pradana@pertamina.com
0812-9810-6760
MOR IV
Ihsan
mk.ihsan.ramadhan@pertamina.com
0822-9889-7628

MOR V
Fuad
mk.ahmad.sam@pertamina.com
0819-2807-2626

76 TITIK SEBARAN
SPBU DENGAN PLTS
Hingga saat ini telah terdapat
PLTS Rooftop yang terpasang di
76 SPBU. Sebanyak 76 Titik
Sebaran SPBU dengan PLTS di
Pulau Jawa dan Sumatra
terdapat di daerah-daerah:

Lampung

: 3

Jakarta
Bandung
T angerang
T as ik
Bek as i

: 22
: 3
: 6
: 1
: 3

Bogor
Depok
Cirebon
Cipularang
Cik arang

:1
: 1
: 1
: 2
: 2

Semarang
Yogyak arta
Boyolali
Magelang
Batang
Kendal

:5
: 3
: 1
: 1
: 2
: 1

Surabaya
Malang
Banyuwangi
Jom bang
J em ber
Kediri

:5
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1

Ngawi
Madiun
Sidoarj o
Saradan
Lum aj ang

:2
: 2
: 1
: 1
: 1

VIDEO TESTIMONI

Pembayaran Tagihan Listrik ke PLN
di SPBU 3115301

Testimoni Pelanggan
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11.254.999

• ada insert Video testimoni
pemilik yang sudah pasang
• ada tabel pembanding biaya
tagihan sebelum menggunakan
PLTS dan setelah PLTS
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Sebelum PLTS

Setelah PLTS

Testimoni Pelanggan
TERIMA KASIH
• ada insert Video testimoni
pemilik yang sudah pasang
• ada tabel pembanding biaya
tagihan sebelum menggunakan
PLTS dan setelah PLTS

