
LISTRIK SURYA ATAP (PV ROOFTOP)
PROPOSAL PEMASANGAN DI KONSUMEN PLN



Tentang Listrik Surya Atap

Prinsip Kerja

Isi Pokok Peraturan

Jenis dan Tarif Listrik PLN

Simulasi Perhitungan Tagihan Listrik

Rumus Penghematan

Prosedur Pemasangan

Peralatan Utama

Tahapan & Lingkup Pekerjaan

7 Alasan menggunakan Adyasolar

Daftar Harga

Matrik Pemilihan Daya

Contact Us

DAFTAR ISI



TENTANG LISTRIK SURYA ATAP

• Listrik Surya Atap (LSA) adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah / bangunan
milik setiap orang dan dioperasikan secara parallel dengan sumber listrik dari PLN sebagai Konsumennya. 
Pemerintah sangat mendorong pemanfaatan LSA ini dengan telah mengundangkannya dalam beleid
Peraturan Menteri ESDM no 49/2018. 

• LSA bertujuan untuk menghemat tagihan listrik PLN dan mendorong penggunaan energi terbarukan, energi
bersih ramah lingkungan serta membantu Negara mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus
mengurangi beban Pemerintah dalam menurunkan deficit neraca pembayaran akibat impor BBM.

• Pengguna LSA merupakan pahlawan pembangunan dan bijak dalam mengelola energi untuk
keberlangsungan hidup anak-cucu kita. Pengurangan penggunaan energi berbahan bakar fosil adalah
pilihan cerdas dan sangat mulia mengingat bahan bakar fosil Indonesia akan segera habis.

• Kelemahan : LSA Tidak dapat beroperasi jika aliran PLN terputus (on grid / grid tied). 



PRINSIP KERJA
• Pada pagi-siang-sore hari saat matahari bersinar, modul surya

mengubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah (DC). Oleh
inverter kemudian arus DC tersebut diubah menjadi listrik AC untuk 
dimanfaatkan pengguna listrik atau diekspor ke jaringan PLN jika
surplus. Pada malam hari atau jika kondisi cuaca mendung/hujan maka
energi listrik dipasok dari PLN secara otomatis. 

• Besar kecilnya penghematan biaya listrik yang diperoleh tergantung
pada kapasitas daya PLTS, besarnya energi yang digunakan dan waktu
pemakaian energi listrik tersebut. 

• Pemasangan LSA sangat mudah. Tidak perlu mengubah instalasi



ISI POKOK PERATURAN *)

• Kapasitas daya maksimal LSA yang diijinkan sebesar 100% daya (VA) PLN terpasang.

• Konsumen wajib mengajukan ijin ke PLN sebelum Pemasangan. Biaya & kelaikan instalasi LSA sepenuhnya
tanggung jawab Konsumen. PLN akan mengganti kWh meter pra/pasca bayar anda dengan kWh meter exim
LSA. Biaya penggantian kWh meter dibebankan ke Konsumen.

• Jika terjadi kelebihan produksi energi listrik dari PLTS akan diekspor ke PLN dan akan diperhitungkan sebagai
pengurang tagihan biaya listrik anda. Perhitungan ekspor – impor energi listrik Konsumen LSA akan dihitung
(dioffset) secara otomatis oleh PLN setiap bulannya. Tagihan ke Konsumen adalah netto. 

• Energi (kWh) yang diekspor ke PLN dihargai 65% x Energi yang diimpor dari PLN dan dinihilkan setiap tiga
bulan jika terjadi akumulasi surplus energi ekspor.

• Konsumen tetap diwajibkan membayar biaya abonemen sebesar RM (rekening minimum) setiap bulannya yang 
besarannya tergantung kapasitas daya tersambung. Rumusnya : 40 jam nyala x daya x Tarif listrik. 

• Khusus Konsumen Industri diwajibkan membayar biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya energi darurat
(emergency energi charge). 

• kWh meter sistim net metering dan tidak ada transaksi penjualan listrik dari Konsumen ke PLN

*) Peraturan Menteri ESDM RI No. 49 Thn 2018)



JENIS & TARIF LISTRIK PLN TAHUN 2019



SIMULASI PERHITUNGAN TAGIHAN LISTRIK LSA



RUMUS PENGHEMATAN *)

1. Daya panel surya terpasang : 5 kWp

2. Tarif Tenaga Listrik (kWh) : Rp. 1.467,28

3. Penghematan biaya / tahun (Rp) : (1) x (2) x 1.363

: Rp. 10.000.000,-

atau Rp. 2 juta / 1 kWp / thn

*) untuk perkiraan penghematan biaya listrik dipengaruhi oleh daya LSA, waktu konsumsi, lokasi, kualitas, efisiensi dan
umur peralatan, waktu pemadaman listrik, dan tarif listrik. Perkiraan penghematan di atas mengacu pada asumsi
dasar:
1.Panen energi 1.363 (kWh / 1 kWp / thn)
2.Energi dari surya langsung habis dikonsumsi sendiri dan tidak ada surplus yang diekspor ke PLN



PROSEDUR PEMASANGAN *)

*) Pemasangan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ijin usaha resmi dari Pemerintah
dan dikerjakan oleh tenaga teknis yang tersertifikasi. 



Panel Surya Grid Inverter
Panel Proteksi Support PV Kabel & Acc

Oleh:                                .

Oleh:                                 .
kWh Meter Exim

PERALATAN UTAMA



TAHAPAN & LINGKUP PEKERJAAN ADYASOLAR

1 
Pra

• Interview (wish-list) konsumen PLN, Survey lokasi
• perencanaan, penawaran, kontrak pekerjaan
• Pengajuan ijin, Persetujuan PLN, 

2 
Instalasi

• Instalasi Peralatan
• Sertifikasi Laik Operasi, Pemasangan kWh Meter Exim oleh PLN
• Testing & Commisioning
• Pelatihan Operasi, Pemeliharaan & Troubleshooting

3
Pasca

• Serah Terima Pekerjaan
• Pembayaran & Penyerahan Sertifikat Garansi
• Monitoring dan evaluasi selama masa garansi satu tahun



7 ALASAN MENGGUNAKAN ADYASOLAR

Lingkup layanan menyeluruh. Mudah & praktis. Anda berikan salinan tagihan listrik, sisanya kami 
yang kerjakan sampai tuntas. Customer service / contat us online di www.adyasolar.com

Pabrik PLTS dalam negeri, perusahaan bonafid, domisili jelas, berpengalaman luas.

Perusahaan memiliki ijin usaha resmi dan tersertifikasi, sertifikat SBUJK, IUJK, SBUJPTL, ISO9001, 
ISO 14001, OHSAS18001, SNI, IEC dll. 

Dirancang & dikerjakan oleh tenaga ahli & terampil tersertifikasi & pengalaman di bidangnya (SKA, 
SKTTK, Serkom kelistrikan)

Menggunakan peralatan berstandard internasional & nasional untuk menjamin kualitas & keamanan-
keselamatan instalasi

Harga sangat kompetitif, pelayanan cepat

Layanan purna jual dan garansi satu tahun

http://www.adyasolar.com/


DAFTAR HARGA *)
DAFTAR HARGA SISTIM PEMBANGKIT LISTRIK SURYA ATAP (Paket Economic )

Kode Paket  Daya Modul Surya (Wp)  Daya Inverter (VA) HARGA (Rp)

09K1P 900                                                   1.000                                     
15K1P 1.500                                                1.500                                     
20K1P 2.000                                                2.500                                     
25K1P 2.500                                                2.500                                     
30K1P 3.000                                                3.000                                     
40K1P 4.000                                                4.000                                     
50K1P 5.000                                                5.000                                     
60K1P 6.000                                                6.000                                     
60K3P 6.000                                                6.000                                     
80K1P 8.000                                                8.000                                     
80K3P 8.000                                                8.000                                     
10K1P 10.000                                             10.000                                   
10K3P 10.000                                             10.000                                   
12K3P 12.000                                             12.000                                   
15K3P 15.000                                             15.000                                   
20K3P 20.000                                             20.000                                   
25K3P 25.000                                             25.000                                   

*) daftar harga tidak mengikat. Dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari kondisi setempat

*) Harga sudah termasuk  PPN 
10%

*) Harga sudah masuk instalasi 
dan pengiriman wilayah 
Jabodetabek

*) Harga belum termasuk SLO 
dan kWh meter Expor Import



MATRIK PEMILIHAN DAYA*) 

*) 
1. Luas area atap / space untuk panel surya

mencukupi.
2. Daftar harga, contoh kontrak penjualan, dan

daftar material disajikan terpisah dlm
penawaran. 

3. Harga termasuk; pajak, survey, perencanaan, 
ijin PLN, material, pemasangan, pelatihan, 
gambar instalasi, sertifikasi kelaikan operasi, 
garansi 1 thn. 

4. Harga tidak termasuk; biaya oleh PLN.
5. Sistem LSA bersifat modular. Dapat diekspan

KODE PAKET LISTRIK SURYA ATAP
DAYA LISTRIK PLN 

(VA) 1P/3P 09K1P 15K1P 20K1P 25K1P 30K1P 40K1P 50K1P 60K3P 80K1P 80K3P 10K1P 10K3P 12K3P 15K3P 20K3P 25K3P 50K3P

900 1P

1,300 1P

2,200 1P ≤2x

3,500 1P ≤3x ≤2x

4,400 1P ≤4x ≤2x ≤2x

5,500 1P ≤5x ≤3x ≤2x ≤2x

6,600 3P ≤3x

7,700 1P ≤7x ≤5x ≤3x ≤3x ≤2x

10,600 3P

11,000 1P ≤12x ≤7x ≤5x ≤4x ≤3x ≤2x ≤2x

13,200 3P ≤2x

16,500 3P ≤2x ≤2x

23,000 3P ≤3x ≤2x ≤2x

33,000 3P ≤5x ≤4x ≤3x ≤2x ≤2x

41,500 3P ≤7x ≤5x ≤4x ≤3x ≤2x ≤2x

53,000 3P ≤8x ≤6x ≤5x ≤4x ≤3x ≤2x ≤2x

66,000 3P ≤11x ≤8x ≤6x ≤5x ≤4x ≤3x ≤2x

82,500 3P ≤13x ≤10x ≤8x ≤6x ≤5x ≤4x ≤3x

105,000 3P ≤17x ≤13x ≤10x ≤8x ≤7x ≤5x ≤4x ≤2x

131,000 3P ≤24x ≤13x ≤13x ≤10x ≤8x ≤6x ≤6x ≤2x

147,000 3P ≤24x ≤18x ≤14x ≤12x ≤9x ≤7x ≤6x ≤2x

164,000 3P ≤27x ≤20x ≤16x ≤13x ≤10x ≤8x ≤6x ≤3x

197,000 3P ≤32x ≤24x ≤19x ≤16x ≤13x ≤10x ≤8x ≤4x

sistim 3 phase 1x ≤….x sistim 3 phase max …. x paralel
sistim 1 phase 1x ≤….x sistim 1 phase max …. x paralel



CONTACT MARKETING
Jika anda tertarik untuk dilayani & memperoleh penawaran kami 

1. Silakan klik di www.adyasolar.com/aplikasiLSA/

2. Menghubungi via wa marketing kami  ;
• Marketing 0813 1500 7705

• Yulia 087782277932

• Warsaya 081312224369

• Jarot Nurodhin 087882160012

• Purwanto 081285904185

• Andi Wijanarko 08819699565

3. Email ke : cs-adyasolar@adyawinsa.com

Layanan survey saat ini baru dilayani area Jabodetabek

(siapkan proyek dealer di masing-masing kota. bisa menunjuk kontraktor anggota AKLI jika
modul pelatihan dealer telah tersedia)

http://www.adyasolar.com/aplikasiLSA/
http://www.adyasolar.com/aplikasiLSA/


HEAD OFFICE SOCIAL MEDIA

PT. ADYAWINSA ELECTRICAL & POWER
Jl. Industri Selatan Blok LL 4-5. Kawasan Industri Jababeka II. Cikarang – Bekasi. 
Indonesia 17530

(+62)21-89841301

(+62)21-89841303

www.adyasolar.com

cs-adyasolar@adyawinsa.com

0813 1500 7705

Adyasolar aep

@adyasolar

@adyasolar

Adyasolar

@adyasolar
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