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TENTANG BUKU INI
Panduan perencanaan dan pemanfaatan (pembangkit listrik tenaga surya) PLTS atap ini disusun oleh USAID
ICED II sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pemanfaatan PLTS atap di Indonesia sesuai dengan
Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) No.49 tahun 2018, jo. Permen ESDM
No.13 tahun 2019, jo. Permen ESDM No.16 tahun 2019. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Aneka Energi,
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM, buku
ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses perencanaan dan pemanfaatan PLTS atap di seluruh
wilayah di Indonesia. Selain itu, muatan buku ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menganalisa dan
menentukan kapasitas PLTS atap yang optimal.
Panduan ini disusun sesuai dengan tahapan proses perencanaan dan pemanfaatan PLTS atap. Muatan panduan
ini terdiri dari dua bagian, seperti ditunjukkan pada skema berikut:

Gambar 1 Muatan Panduan

Panduan ini diperuntukkan bagi dua kategori pengguna, yaitu:
1. Pembaca yang perlu memahami konsep PLTS atap, tetapi tidak perlu mengetahui detail teknis
perencanaannya. Pembaca dalam kategori ini diharapkan dapat terbantu dengan membaca Bagian A
Panduan. Misalnya pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang tertarik untuk memasang
PLTS atap, dan akan meminta Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS untuk melakukan teknis
perencanaan dan perancangannya.
2. Pembaca yang perlu memahami konsep serta mengetahui teknis perencanaan dan perancangan PLTS
atap. Pembaca dalam kategori ini, dapat memperoleh konsep utama PLTS atap pada Bagian A Panduan,
serta mengetahui teknis perencanaan dan perancangan PLTS pada Bagian B Panduan. Misalnya pemerintah
daerah yang perlu mengawasi penyusunan studi kelayakan oleh konsultan, serta menyusun dokumen lelang
pemasangan PLTS atap.
Untuk mengakomodasi dua kategori pembaca tersebut, maka beberapa poin penting dijelaskan secara berulang,
tetapi dengan maksud untuk tetap memberikan konteks ketika menjelaskan bagian yang lebih teknis.
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Gambar 2 Muatan Panduan Bagian A Pengenalan PLTS Atap
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A1 PENGENALAN PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA
(PLTS) ATAP

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), melalui Peraturan Presiden No.79
tahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan pangsa energi
terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Untuk
mendukung upaya tersebut, terutama di bidang pemanfaatan energi surya, pemerintah
telah mengeluarkan beberapa kebijakan teknis sebagai landasan pelaksanaannya, salah
satunya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.49
tahun 2018, jo. Permen ESDM No.13 tahun 2019, jo. Permen ESDM No.16 tahun
2019, tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh pelanggan
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
Aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh pelanggan PT. PLN
(Persero) baik dari sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri
untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk
mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya (EBTKE, 2018).
Untuk mendorong pelaksanaannya secara masif di Indonesia, pemerintah telah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM No. 363/22/MEM.L/2019 kepada menteri
Kabinet Kerja, jaksa agung, panglima TNI, kepala kepolisian negara RI, pimpinan
lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota di
Indonesia. Surat edaran tersebut berisi imbauan untuk memasang instalasi PLTS atap
pada gedung/bangunan yang meliputi perkantoran, rumah dinas, gudang, tempat parkir
dan fasilitas umum lainnya.

Pengertian PLTS atap
Berdasarkan SNI 8395:2017, PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang energinya
bersumber dari radiasi matahari, melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik
mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik1. Semakin tinggi intensitas radiasi
(iradiasi) matahari yang mengenai sel fotovoltaik, semakin tinggi daya listrik yang
dihasilkannya. Dengan kondisi penyinaran matahari di Indonesia yang terletak di daerah
tropis dan berada di garis khatulistiwa, PLTS menjadi salah satu teknologi penyediaan
tenaga listrik yang potensial untuk diaplikasikan.
PLTS dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk instalasi, dengan konfigurasi sistem
terpusat ataupun tersebar, dimana masing-masing aplikasi tersebut dapat bersifat ongrid maupun off-grid. Perbedaan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surya Photovoltaic (PV) adalah teknologi yang mengubah sinar matahari (radiasi matahari) menjadi listrik arus
searah dengan menggunakan semikonduktor. Ketika matahari mengenai semikonduktor dalam sel PV, elektron
dibebaskan dan membentuk arus listrik.
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Tabel 1 Perbedaan Sistem PLTS Off-grid dan PLTS On-grid

Sumber: Buku Panduan Studi Kelayakan PLTS Terpusat Off-grid, 2018
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No.49 tahun 2018, jo. Permen No.13 tahun 2019, jo.
Permen No.16 tahun 2019, PLTS atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan modul
fotovoltaik, yang diletakkan di atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLN. Secara umum
PLTS atap memilliki mekanisme dan komponen utama seperti digambarkan pada skema di bawah ini.

Gambar 3 Mekanisme Sistem PLTS Atap

Penjelasan mekanisme sistem PLTS atap adalah sebagai berikut3:
1. Panel surya mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya menghasilkan arus
listrik DC
2. Arus DC diubah oleh inverter menjadi listrik AC
2) Biasanya diperuntukkan untuk pemanfaatan khusus, termasuk cold storage untuk sektor perikanan, dll.
3) Yang dicetak tebal merupakan nama komponen dalam ilustrasi gambar
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3.
4.
5.
6.

Arus AC masuk ke jaringan listrik di dalam rumah melalui AC breaker panel
Pemakaian energi listrik untuk penerangan atau peralatan elektronik rumah tangga
Penggunaan kWh meter ekspor impor (exim) dengan menggunakan sistem net metering4
Meter exim akan membaca ekspor listrik dari pelanggan PLTS ke jaringan PLN, dan membaca
impor listrik dari jaringan PLN ke pelanggan PLTS

Namun, perlu diperhatikan bahwa sumber energi surya bersifat intermiten (atau tidak tersedia secara
terus menerus), sehingga mempengaruhi listrik yang dapat dihasilkan. Selain faktor tidak adanya sinar
matahari di malam hari, faktor lain yang mempengaruhi intermiten ini diantaranya adalah keberadaan
awan (cuaca berawan) yang menghalangi sinar matahari mencapai panel surya fotovoltaik, fenomena
bayangan pepohonan, bangunan ataupun pengaruh obyek lainnya di sekitar panel surya fotovoltaik.
Hal-hal tersebut menyebabkan listrik tidak dapat diproduksi oleh sel surya selama efek bayangan
(shading) itu terjadi.
Sehubungan dengan sifat intermitensi tersebut, maka sistem pembangkit listrik tenaga surya perlu
dirancang dengan komponen baterai untuk menyimpan energi, atau dibangun secara hybrid dengan
jenis sumber energi lainnya yang tidak memiliki sifat intermitensi (misalnya PLTD, PLTU, PLTA,
dll). Penyambungan PLTS atap dengan jaringan PLN, sesuai ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri ESDM, salah satunya bertujuan untuk menjaga kestabilan energi listrik untuk dapat
dimanfaatkan oleh pPelanggan PLN. Selain itu, biaya pemasangan PLTS atap menjadi lebih murah
karena harga baterai relatif cukup mahal dan memiliki masa operasional yang terbatas.

Perkembangan PLTS Atap di Indonesia
Prinsip utama dalam penerapan PLTS Atap atap on-grid di Indonesia berdasarkan Permen ESDM
No.49 tahun 2018, jo. Permen No.13 tahun 2019, jo. Permen No.16 tahun 2019, adalah:

Gambar 4 Prinsip Aplikasi PLTS atap Berdasarkan Peraturan Perundangan

Sebelum dikeluarkannya Permen No.49 tahun 2018, PLTS atap telah diatur penerapannya di Indonesia
bagi pelanggan PT. PLN (Persero) tertentu, berdasarkan beberapa ketentuan PLN sebagai berikut:
1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 733.K/DIR/2013 tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari
4) Net metering adalah sebuah sistem dimana listrik yang dihasilkan oleh PLTS milik pelanggan PT PLN (Persero) dapat dikirim ke jaringan PLN
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Fotovoltaik oleh Pelanggan PT. PLN (Persero)
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 357.K/DIR/2014 tentang Pedoman Penyambungan
Pembangkit Listrik Energi Terbarukan ke Sistem Distribusi PLN
3. Edaran Direksi No. 0009.D/DIR/2014 tentang Ketentuan Operasional Integrasi Fotovoltaik Milik
Pelanggan ke Dalam Area Sistem Tenaga Listrik PT. PLN (Persero)
Meskipun ketentuan tersebut telah diatur sejak tahun 2013, namun pelanggan PLN yang memasang
PLTS atap baru dimulai pada awal tahun 2017. Terdapat peningkatan signifikan jumlah pelanggan PLN
dengan PLTS atap antara Bulan Februari ke Bulan April 2019, sebagaimana data yang ditunjukkan pada
grafik di bawah ini:

Gambar 5 Jumlah Pelanggan PLTS atap per September 2019 (Akumulasi)

Memasang PLTS Atap
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS atap, diharapkan banyak lapisan
masyarakat yang memasang PLTS atap. Di bawah ini adalah panduan singkat proses pendaftaran dan
pemasangan PLTS atap dari perspektif pelanggan PLN atau pemiliki rumah/bangunan/gedung.
1.

16

Memeriksa kondisi rumah/bangunan/gedung
• Apakah ada bagian atap/dinding/lahan parkir yang dapat dipasang panel surya dan tidak
terhalang bayangan sepanjang siang hari?
a.
Jika atap datar, pemasangan panel surya akan lebih mudah
b.
Jika atap miring, pemasangan panel surya pada sisi utara dan selatan akan lebih
		 optimal
c.
Jika atap miring pada sisi timur dan barat, maka mungkin diperlukan tambahan
		
konstruksi penyangga panel surya supaya berfungsi optimal
• Apakah kondisi struktur atap cukup kuat untuk menahan beban tambahan panel surya?
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Selanjutnya kontraktor atau lembaga jasa pemasangan PLTS akan dapat membantu anda.
2.

Memeriksa dan mengkomunikasikan rencana pemasangan PLTS atap kepada PLN
• Catatlah nomor ID pelanggan anda, dan informasikan kepada PLN bahwa anda berencana
memasang PLTS atap
• Tanyakan persyaratan untuk memasang PLTS atap pada rumah/bangunan/gedung Anda.
Misalnya, pelanggan dengan PLTS atap harus merupakan pelanggan pasca bayar. Jika Anda
adalah pelanggan pra-bayar, maka dalam proses pendaftaran PLTS atap akan dilakukan
perubahan menjadi pelanggan pasca bayar.
• Mintakan formulir-formulir terkait yang perlu dilengkapi dalam proses pengajuan
pemasangan PLTS atap
• Mintakan rekomendasi instalatur lokal yang dapat membantu anda memasang PLTS atap
Atau anda dapat mencari daftar lembaga instalasi tenaga listrik tersertifikasi pada laman
Kementerian ESDM melalui link
http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/02/2306/daftar.badan.usaha.pembangunan.dan.
pemasangan.plts.

3.

Memilih lembaga instalasi listrik yang terdaftar
• Pilihlah lembaga instalasi listrik yang tersertifikasi atau kontraktor yang direkomendasikan
oleh PLN atau distributor panel surya yang sudah mempunyai pengalaman memasang
PLTS atap.
• Jika anda sudah memiliki kontraktor, maka proses selanjutnya (analisa, perancangan,
perhitungan RAB, proses perizinan, pengurusan SLO, dan pemasangan) akan dilaksanakan
oleh lembaga tersebut.
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A2 TANYA JAWAB SEPUTAR
PLTS ATAP

Apakah sel surya?
Sel surya adalah bahan semikonduktor yang apabila terpapar sinar matahari akan
menghasilkan listrik.

Apakah modul surya sama dengan panel surya?
Secara umum istilah modul dan panel surya sering digunakan secara bergantian. Karena
secara praktis, istilah modul surya dan panel surya sama-sama mengacu pada salah satu
komponen utama dalam PLTS. Namun dalam perencanaan yang lebih teknis, istilah ini
memiliki makna yang berbeda. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi penggunaan
masing-masing istilah tersebut.

Gambar 6 Ilustrasi Perbedaan Modul Surya dan Panel Surya

Modul surya adalah suatu alat yang terdiri dari sel surya yang berfungsi untuk
mengubah cahaya menjadi listrik. Modul surya inilah yang biasanya ditemui di pasaran
dan spesifikasi modul surya ini yang dipertimbangkan dalam perhitungan perancangan
sistem. Sedangkan panel surya adalah rangkaian modul surya yang disusun sesuai
dengan sistem PLTS yang telah dirancang. Namun sekali lagi, dalam praktiknya, istilah
panel surya dan modul surya banyak digunakan secara bergantian untuk merujuk pada
hal yang sama, komponen PLTS yang menyerap sinar matahari dan mengubahnya
menjadi energi listrik.
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Apakah PLTS atap?
PLTS atap adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atap atau dinding rumah, gedung, gudang atau
di tempat parkir milik pelanggan PLN.

Gambar 7 Contoh Aplikasi PLTS di Atap, Dinding, dan Tempat Parkir

Apa manfaat memasang PLTS atap?
Menghemat tagihan listrik. Memasang PLTS atap berarti memiliki sumber energi listrik selain listrik PLN.
Karena kebutuhan listrik dipenuhi oleh dua sumber, maka dengan memasang PLTS atap dapat membantu
mengurangi tagihan listrik bulanan dari PLN5.
Aplikasi energi modern. Dengan memasang PLTS atap, kita berkontribusi dalam pemanfaatan dan
pengelolaan energi modern, yaitu sumber daya energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Mengingat
sumber daya energi fosil (konvensional = minyak bumi) Indonesia diperkirakan akan habis pada 2030 (ESDM,
2018), maka menyegerakan untuk beralih ke energi modern menjadi langkah strategis untuk ketahanan energi
kita.
Membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Berbeda dengan energi fosil, pemanfaatan PLTS
tidak menyumbang gas rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu permukaan bumi. Secara tidak langsung, kita
berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor akibar curah hujan
tinggi yang tidak dapat diprediksi, cuaca panas dan kekeringan ekstrim di beberapa lokasi, yang saat ini telah
terjadi di Indonesia.

Siapa sajakah yang boleh memasang PLTS atap?
Sesuai dengan Permen No.49 tahun 2018, yang diperbolehkan untuk memasang PLTS atap adalah pelanggan
PT. PLN (Persero), baik dari sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri.
Sebelum peraturan tersebut ditetapkan, pada tahun 2013, PT. PLN (Persero) telah mengatur pemasangan
panel surya atap (PSA) dan transaksi energi listrik dari pengoperasian PSA secara paralel dengan sistem
listrik PLN, oleh pelanggan PLN di luar Rumah Tangga6. Setahun kemudian, lingkup pemasangan PSA dan
transaksi listrik tersebut kemudian diperluas dengan mengizinkan pelanggan individu/rumah tangga untuk dapat
mengaplikasikannya7.
5) Ilustrasi nilai keekonomian PLTS Atap dapat dilihat pada Lampiran A.
6) Peraturan Direktur PLN No.0733.K/DIR/2013 tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PLN
7) Edaran Nomor 0009.E / DIR / 2014 tentang Pelanggan yang Memiliki Operasi Paralel Solar PV ke dalam Area Sistem Tenaga Listrik PLN
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Dalam Permen ESDM No.49/2018, jo. Permen ESDM No.13/2019 dan Permen ESDM No.16/2019, diatur
mengenai skema transaksi listrik bagi pelanggan PT. PLN (Persero), sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:
Tabel 2 Skema Transaksi Listrik bagi Pelanggan PLTS Atap

Berapa biaya memasang PLTS atap?
Berdasarkan draft roadmap PLTS (EBTKE-KESDM, 2019) biaya investasi PLTS atap per kWp adalah berkisar
antara 14 juta rupiah hingga 25 juta rupiah11. Biaya memasang PLTS atap dapat bervariasi antara
pengaplikasian yang satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas sistem,
teknologi/spesifikasi komponen yang digunakan, lokasi/wilayah pemasangan yang berpengaruh terhadap biaya
transportasi komponen PLTS maupun vendor pemasang PLTS atap, serta kualitas layanan vendor pemasang
(dan ada/tidaknya layanan purna jual).
Hal lain yang akan mempengaruhi besaran biaya pemasangan PLTS atap (di luar ilustrasi di atas) adalah kesiapan
struktur atap, dinding, atau lahan parkir yang akan menjadi lokasi penyangga panel surya. Jika kondisi saat ini
kurang memadai, maka diperlukan biaya tambahan untuk memperkuat struktur atapnya, mengingat 1 modul
surya memiliki kisaran berat antara 11 hingga 15 kg. Sehingga untuk instalasi sistem PLTS atap sebesar 3,5 kWp,
misalnya, dengan kebutuhan modul surya (spesifikasi tertentu) sebanyak 72 buah, maka struktur atap (atau
penyangga panel surya) akan menahan beban sebesar 1.080 kg (~ 1,2 ton) rangkaian modul surya.
Seiring dengan perkembangan teknologi, serta tumbuhnya pasar dan industri PLTS atap, maka tren harga
komponen utama cenderung menurun, demikian pula biaya jasa instalasinya. Seperti yang ditunjukkan dalam
perkembangan pasar PLTS atap secara global, dimana pemasangan PLTS atap meningkat sebesar 44% dalam
kurun waktu tujuh tahun, harga modul surya secara drastis menurun sebesar 80% (IRENA, 201712). Hal ini diikuti
dengan penurunan biaya pemasangan PLTS atap total sebesar 65%.

8) Rekening Minimum, atau yang lebih dikenal dengan abonemen, adalah nilai minimum penggunaan listrik yang akan ditagihkan kepada pelanggan.
Sehingga jika pemakaian listrik dari PLN lebih kecil dari 40 jam x daya tersambung (pelanggan lebih banyak menggunakan listrik dari PLTS atap), maka
tetap akan ditagihkan sebesar 40*daya tersambung.
9) Bank Period adalah masa akumulasi selisih kredit kWh ekspor-impor. Selisih lebih (saldo) tiap bulannya akan diakumulasikan dan diperhitungkan untuk
tagihan berikutnya, dan akan direset ke nol setiap akhir triwulan.
10) Capacity charge adalah biaya yang dibebankan atas pengoperasian parallel antara PLTS atap dengan listrik PLN, hanya berlaku untuk pelanggan
industri, sebesar 5 jam pemakaian (dikali daya tersambung).
11) Dengan kisaran yang berbeda untuk total kapasitas terpasang antara 1.500 hingga 6.500 Wp (EBTKE, 2019)

20

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

Berapakah kapasitas sistem PLTS atap yang dapat saya pasang?
Sesuai dengan pasal 5 ayat 1, Peraturan Menteri ESDM No.49/2018, disebutkan bahwa “Kapasitas sistem
PLTS atap dibatasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari daya tersambung pelanggan PT.
PLN (Persero)”. Misalnya, untuk pelanggan PLN dengan kategori tarif/daya pelanggan R1/2200 VA13, daya
tersambung maksimum yang diperbolehkan untuk PLTS atap adalah 2200 Wp.

Apakah terdapat anjuran daya tersambung optimum untuk sistem PLTS
atap?
Perlu diingat bahwa manfaat utama dari pemasangan PLTS atap oleh pelanggan PLN adalah penghematan
listrik, karena listrik yang kita gunakan dari sistem PLTS atap akan mengurangi besarnya kWh listrik yang kita
beli dari PLN tiap bulannya. Sedangkan skema ekspor kelebihan kWh listrik dari PLTS atap pelanggan ke jaringan
PLN tidak ditujukan untuk jual beli listrik secara komersial, melainkan menjadi cadangan penghematan listrik yang
hanya dapat diakumulasikan selama 3 bulan.
Selain itu, sesuai Permen ESDM No.49/2018, cadangan listrik tersebut dalam perhitungan tagihan listrik PLN
hanya bernilai 65% dari tarif dasar listrik (TDL) PLN. Namun, jika pelanggan menggunakan langsung listrik yang
dihasilkan dari PLTS atap (tidak dikirim ke jaringan Listrik PLN), maka satu kWh listrik yang digunakan akan
mengurangi 1 kWh listrik yang kita beli dari PLN (~ dinilai 100%)14. Manfaat optimum dapat diperoleh ketika
pelanggan PLN menggunakan semua listrik yang dihasilkan untuk kepentingan sendiri dan sekecil mungkin listrik
yang dihasilkan dikirim ke PLN. Sehingga, daya tersambung optimum untuk sistem PLTS atap yang
dianjurkan adalah sebesar kebutuhan listrik pelanggan PLN tersebut.

Bagaimana mengetahui besaran ekspor impor listrik kita?
Meter ekspor impor, sebagai salah satu komponen utama sistem PLTS atap, berfungsi sebagai alat yang
mengukur aliran masuk listrik dari jaringan distribusi PLN ke pelanggan, sekaligus mengukur arus keluar listrik
dari sistem PLTS atap ke jaringan distribusi PLN. Meteran tersebut mengukur listrik dalam bentuk energi (kWh).
Pada setiap akhir bulan, PLN akan menghitung tagihan listrik pelanggan PLN berdasarkan angka yang tertera
pada meter ekspor impor tersebut, sebagaimana perhitungan di bawah ini. Bagi pelanggan yang memasang
PLTS atap, maka mekanisme pembayaran tenaga listrik kepada PLN harus dengan skema pascabayar. Jika saat
pengajuan pemohon masih merupakan pelanggan prabayar, maka akan diubah menjadi skema pasca bayar dalam
proses penyambungannya.
Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – (65% x Jumlah kWh Ekspor)

Apakah PLTS atap dapat menjadi cadangan sumber listrik ketika listrik
PLN padam?
Berbeda dengan genset, aplikasi PLTS atap yang diatur dalam Permen ESDM No.49/2018 saat ini tidak diarahkan
sebagai cadangan sumber energi saat listrik PLN padam. Tanpa tersambung ke jaringan PLN, energi yang
dihasilkan dari PLTS atap tidak stabil, mengingat sifat energi surya yang intermitten. Ketidakstablilan energi listrik
yang dihasilkan dari PLTS atap ini dikhawatirkan dapat merusak peralatan listrik pelanggan PLN jika langsung
digunakan tanpa baterai.
12) https://www.irena.org/publications/2017/Dec/IRENA-cost-and-competitiveness-indicators-Rooftop-solar-PV
13) Informasi ini dapat diperoleh dari kWh meter dan MCB yang terpasang, atau pada tagihan listrik dari PLN. R1 adalah kelas tarif sesuai dengan Tarif
Dasar Listrik.
14) Dalam perhitungan tagihan listrik PLN bulanan, belum memperhitungkan biaya minimum 40 jam yang harus dibayar oleh pelanggan PLN
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Namun, secara teknis, aplikasi PLTS atap memungkinkan untuk digunakan tanpa tersambung ke jaringan PLN,
dengan beberapa catatan:
1. aplikasi dengan menggunakan baterai akan menyebabkan biaya investasi menjadi sangat mahal;
2. perlu memperhatikan standar keselamatan instalasi listrik untuk memastikan bahwa sambungan listrik ke
jaringan PLN benar-benar terputus ketika PLTS atap berfungsi sebagai cadangan energi – seperti genset;
3. hingga saat ini, belum ada pengaturan dan ketentuan yang baku dari pemerintah untuk pengaplikasiannya.

Bagaimana cara merawat panel surya atap?
Perawatan panel surya atap yang tersambung pada jaringan PLN pada prinsipnya cukup sederhana dan tidak
memerlukan biaya tinggi. Perawatan harian dan mingguan mungkin perlu dilakukan pada awal-awal operasional
sistem PLTS atap untuk memastikan sistem beroperasi sebagaimana mestinya. Namun perlu diingat bahwa
untuk perawatan tahun pertama, biasanya termasuk dalam kontrak pemasangan yang disediakan oleh badan
usaha/vendor.
Terlepas dari kontrak perawatan sistem PLTS atap dengan vendor, terdapat dua hal utama yang perlu untuk
diperhatikan oleh pelanggan PLN. Pertama yaitu menjaga modul surya tetap bersih dari kotoran dan menjaga
supaya tidak ada bayangan yang jatuh ke modul surya. Kedua, selalu memperhatikan kinerja sistem PLTS atap,
yang dapat dilakukan dengan memastikan rangkaian kabel tidak ada yang terlepas, atau dengan memonitor
banyaknya listrik yang dihasilkan pada kondisi sinar matahari optimal dari waktu ke waktu. Terkait dengan yang
terakhir, jika sistem PLTS atap kita tanpa dilengkapi dengan sistem monitoring terkomputerisasi, dapat dilakukan
dengan memperhatikan jika ada anomali perhitungan tagihan listrik dari PLN.

Apakah PLTS atap dapat dipasang sendiri?
Sesuai peraturan yang berlaku, pemasangan PLTS atap (dan aplikasi PLTS lainnya) hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha yang telah terdaftar secara resmi sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS. Badan
usaha tersebut dapat berbentuk lembaga swasta, lembaga pusat dan lembaga daerah yang melakukan usaha jasa
pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya. Daftar lembaga usaha tersebut
dapat dilihat melalui website Kementerian ESDM: http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/02/2306/daftar.badan.
usaha.pembangunan.dan.pemasangan.plts.
Pemasangan PLTS atap yang dilakukan oleh badan usaha diluar daftar tersebut berisiko terhadap kesesuaian
konfigurasi sistem yang dipasang dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat membahayakan
pelanggan itu sendiri, maupun jaringan PLN karena sistem tersebut akan tersambung ke jaringan PLN. Selain
itu, dengan menggunakan jasa badan usaha yang terdaftar tersebut, semua tahapan dalam proses pengajuan
pemasangan PLTS atap kepada PLN hingga penyambungan meter ekspor impor dapat dibantu atau difasilitasi
secara langsung oleh badan usaha.

Apa saja yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangunan dan
Pemasangan PLTS?
Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS mempunyai tanggung jawab utama yaitu memastikan instalasi
PLTS atap yang terpasang mememuhi kaidah K2 (keselamatan dan kesehatan), baik dalam proses pemasangan
PLTS atap maupun terkait interkoneksi PLTS atap ke jaringan PLN. Tanggung jawab tersebut meliputi:
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•
•
•
•
•

Mendesain pemasangan panel surya sesuai dengan bentuk atap rumah atau bangunan
Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
Membantu proses pendaftaran dan perijinan untuk pemasangan panel surya atap
Memasang panel surya atap dan mengurus uji kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Komisioning PLTS atap ke jaringan listrik PLN

Apakah diperlukan sertifikat laik operasi (SLO) untuk sistem PLTS atap?
Pada prinsipinya, PLN akan memasang meter ekspor impor hanya setelah pelanggan PLTS atap menyampaikan
sertifikat laik operasi (SLO) atas sistem PLTS atap yang terpasang. Hal ini sesuai dengan UU No.30 tahun 2009
tentang ketenagalistrikan yang mengatur bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki
SLO. Namun, Permen ESDM No.12 tahun 2019 mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban SLO untuk sistem
pelanggan PLTS atap dengan kapasitas berbeda, sebagai berikut:

Gambar 8 Ketentuan SLO untuk Sistem PLTS Atap

Namun perlu diingat, bahwa bagi pelanggan PLTS dengan kapasitas di bawah 500 kVA, tetap diharuskan
memiliki SLO tegangan rendah (TR), yaitu SLO atas instalasi jaringan listrik di dalam rumah atau
bangunannya.
SLO adalah bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian
persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasionalkan15. SLO dikeluarkan oleh lembaga inspeksi
teknik (LIT) terakreditasi setelah melakukan serangkaian pengujian terhadap sistem untuk melihat keamanan dan
kehandalan instalasinya. SLO yang dikeluarkan harus memiliki nomor register yang dikeluarkan oleh Kementerian
ESDM (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) atau Dinas ESDM Provinsi, sesuai kewenangannya. Berbeda
dengan SLO pemanfaatan tenaga listrik yang memiliki masa berlaku 10 tahun, SLO pembangkit tenaga listrik
memiliki masa berlaku lima tahun.

Apakah langkah penting yang perlu dilakukan sebelum memasang PLTS
atap?
Langkah terpenting adalah memeriksa kesiapan lokasi untuk pemasangan panel surya di rumah atau bangunan
gedung. Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No.49/2018 mengenai lokasi pemasangan panel surya, maka
yang perlu diperiksa adalah apakah rumah atau gedung kita memiliki atap, dinding, atau bagian lain (misalnya
lahan parkir) yang potensial untuk pemasangan panel surya.

15) Permen ESDM No.38 tahun 2018
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Untuk menilai apakah area yang ada potensial/memadai untuk pemasangan panel surya, dapat dilakukan melalui:
1. Analisa terhadap luasan dan orientasi atap.
Pada umumnya, luasan atap yang ada dapat digunakan
untuk instalasi PLTS atap. Tetapi tidak semua luasan atap
dapat digunakan secara efektif. Hal ini karena orientasi
atap tertentu memungkinkan timbulnya efek bayangan
(misalnya pada atap prisma) yang dapat mengurangi
efektifitas kinerja panel surya. Selain itu, atap yang sudah
penuh dengan peralatan pendukung gedung (misalnya
kompresor AC, menara komunikasi, tangki air, dll) juga
kurang memadai untuk pemasangan PLTS atap.
2. Pemeriksaan terhadap kekuatan struktur. Analisa
struktur atap/dinding/area pemasangan panel surya juga
perlu dilakukan untuk menilai apakah lokasi tersebut
memadai atau layak untuk menahan beban rangkaian
modul surya (~panel surya).
Gambar 9 Atap Prisma dengan Efek Bayangan
3. Analisa bayangan (shading analysis). Untuk mendukung
perencanaan PLTS atap yang baik, perlu dilakukan shading
analysis untuk menilai layak/tidaknya lokasi tersebut. Shading analysis bertujuan untuk menganalisa sinar
matahari yang jatuh ke modul surya supaya tidak terhalang oleh objek yang berada di sekitar, misalnya
bayangan pohon, bayangan gedung, atau bayangan panel surya itu sendiri. Untuk melakukan analisa ini, telah
terdapat beberapa software/aplikasi16 yang dapat digunakan.

Mengapa panel surya harus dipasang miring dengan arah hadapan tertentu?
Dalam satu tahun, terdapat masa-masa di
mana musim panas terjadi di belahan bumi
utara, sedangkan pada masa-masa yang lain
musim panas terjadi di belahan bumi selatan17.
Hal ini terjadi karena posisi matahari dalam
satu tahun berubah sesuai dengan lintasannya,
relatif terhadap lokasi pengamat di Bumi. Hal
ini disebabkan posisi bumi sedikit miring
sebesar 23,50 dari lintasan atau orbit bumi
pada saat
mengelilingi matahari.

Indonesia dengan posisi di daerah khatulistiwa
tidak terlalu merasakan perbedaan musim
Sumber: Ahrens, 2001
tersebut, akan tetapi perubahan posisi
Gambar 10 Ilustrasi Posisi Matahari Relatif terhadap Bumi
matahari yang bergeser ke bagian utara atau
bagian selatan dari khatulistiwa ini cukup
mempengaruhi posisi dan arah panel surya untuk bekerja secara optimal. Agar bayangan dari panel surya tidak
menghalangi kinerjanya, maka arah panel surya yang terbaik adalah menghadap ke garis khatulistiwa.

16) Misalnya Solar Pathfinder, Steprobotics, HORIcatcher, Sun Angle Calculator, Sonnenbahn Indikator Pro, dll.
17) Di Indonesia, equinox atau ‘ketika matahari tepat berada di garis khatulistiwa’ (yang menyebabkan waktu siang dan waktu malam sama persis) terjadi
pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Posisi Matahari pada Bulan Maret hingga Bulan September berada pada posisi di utara garis khatulistiwa
yang menyebabkan musim panas di belahan bumi utara, sedangkan pada bulan September hingga Maret, posisi matahari di selatan garis khatulistiwa
sehingga menyebabkan musim panas di belahan bumi selatan.
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Karena Indonesia berada di khatulistiwa, apakah boleh memasang panel surya dengan posisi datar? Tidak.
Walaupun hal ini akan memudahkan proses pemasangan, namun pemasangan panel surya secara mendatar
akan menyebabkan genangan air atau debu/kotoran yang menempel pada panel surya. Tentu saja hal ini akan
mempengaruhi kinerja panel surya itu sendiri dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif.

Bagaimana merencanakan sistem PLTS atap?
Dalam perencanaan sistem PLTS atap, diperlukan input data-data dan proses perhitungan teknis untuk
mendapatkan konfigurasi sistem sesuai kebutuhan listriknya. Hasil dari perhitungan konfigurasi sistem ini nantinya
menentukan RAB pemasangan PLTS atap secara rinci. Perencanaan konfigurasi sistem PLTS atap biasanya
dibantu oleh penyedia PLTS atap (atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan PLTS atap), dan sudah
termasuk dalam paket jasa yang ditawarkan hingga pemasangan sistem.

Gambar 11 Ilustrasi Sederhana Input Data dan Keluaran dalam Perancangan Sistem PLTS

Terdapat pula beberapa software yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan & perancangan sistem
PLTS atap, seperti Helioscope, Homer, atau Retscreen18.

Apakah perlu izin khusus untuk memasang PLTS atap?
Izin khusus, yaitu izin operasi diperlukan untuk memasang PLTS atap dengan kapasitas daya di atas 500 kVA.
Pemerintah telah mengatur ketentuan izin operasi19 bagi pelanggan PLTS atap untuk kepentingan sendiri, sebagai
berikut:

Gambar 12 Ketentuan Izin Operasi PLTS Atap

18) Kelebihan dan kekurangan masing-masing software ini dijabarkan Lampiran Panduan ini
19) Permen ESDM No.13 tahun 2019 dan Permen ESDM No.12 tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.
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Baik izin operasi (untuk pelanggan PLTS atap di atas 500 kVA) maupun laporan (untuk pelanggan PLTS atap
hingga 500 kVA), diurus atau disampaikan kepada Menteri ESDM melalui dirjen ketenagalistrikan atau kepada
gubernur sesuai kewenangannya. Pelanggan PLTS atap dengan kapasitas hingga 500 kVA menyusun laporan
dengan mengikuti format, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM.

Mengapa analisa bayangan (shading analysis) penting untuk dilakukan?
Shading atau bayangan yang jatuh pada modul surya, mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap
produksi listrik oleh modul surya tersebut. Bahkan, dapat berpengaruh juga terhadap kinerja modul surya lain
dalam satu rangkaian yang sama (~panel surya). Di bawah ini gambar kondisi panel surya pada saat tidak ada
bayangan yang jatuh ke atas panel surya (kiri) dan ilustrasi ketika bayangan jatuh hanya pada sebagian kecil
modul dalam panel surya (kanan).

Gambar 13 Ilustrasi Dampak Bayangan terhadap Efisiensi Produksi Listrik

Ketika sebagian panel surya terkena bayangan, maka panel yang tidak terkena bayangan akan terdampak dan
mengikuti kapasitas panel yang terkena bayangan dalam menghasilkan listrik. Hal ini terjadi meskipun hanya
sebagian panel yang terhalang oleh bayangan. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa bayangan
parsial/sebagian tidak mempengaruhi output panel surya. Faktanya, panel surya fotovoltaik terdiri dari sejumlah
sel yang disatukan menjadi rangkaian seri. Karena itu, kinerja panel surya berkurang secara signifikan bahkan jika
hanya sebagian kecil saja dari panel berada dalam bayangan.

Apakah yang dimaksud hot spot dalam istilah PLTS?

Masalah lain yang mungkin timbul akibat dari bayangan
parsial/sebagian pada panel surya adalah terjadinya titik panas
(hot spot). Hot spot adalah titik panas yang terjadi akibat
sebagian area dari modul surya mengalami shading dan
menjadi beban karena menghasilkan energi yang rendah
dibanding dengan bagian yang lain. Berikut gambaran
kerusakan akibat adanya hotspot pada panel surya.

Gambar 14 Hot Spot pada Modul Surya

Secara teknis, sudah terdapat teknologi yang dapat
diaplikasikan untuk menghindari terjadinya hot spot, jika
panel surya atap harus tetap dipasang di lokasi yang memiliki
efek bayangan parsial, yaitu menggunakan diode bypass,
melalui pemasangan modul surya secara paralel, atau
menggunakan microinverter20.

20) Lebih lanjut dijelaskan pada bab 3 tentang Analisa Bayangan
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Gambar 15 Muatan Panduan Bagian B Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap
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Catatan Penting
Sesuai ketentuan, pembangunan dan pemasangan PLTS atap harus dilakukan oleh
badan usaha yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan21.
Ketentuan ini merujuk pada prinsip keamanan dan keselamatan instalasi kelistrikan
dan pembangkitan listrik. Badan usaha yang telah terdaftar tersebut telah teruji dan
memiliki sertifikat kemampuan dalam merancang dan memasang PLTS sesuai dengan
ketentuan teknis, bahkan ketentuan hukum (terkait perizinan dan sertifikasi) yang
berlaku.
Sehingga penting untuk memeriksa daftar dalam website tersebut sebelum
menentukan badan usaha mana yang akan membantu anda. Badan Usaha tersebut
dapat membantu proses perencanaan dan perancangan sistem PLTS atap, pengajuan
pemasangan kepada PLN, pengurusan Izin Operasi, dan pengurusan SLO kepada pihak
berwenang, selain melakukan perencanaan, perancangan, dan pemasangan PLTS.
Dalam perencanaan PLTS atap, dua langkah utama yang perlu dilakukan adalah:
1. Analisa lokasi pemasangan panel surya pada bangunan milik pelanggan
PLN. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan efektif
atau tidaknya pemasangan PLTS atap oleh pelanggan PLN.
2. Analisa sistem kelistrikan untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero)
dengan PLTS atap. Proses ini termasuk di dalamnya berkonsultasi atau
mengkomunikasikan rencana pemasangan PLTS atap kepada PLN. Mengingat,
setiap PLN wilayah yang melayani pengajuan pemasangan PLTS atap dapat
memiliki kebijakan atau persyaratan tertentu.
Masing-masing langkah tersebut dijelaskan di bawah ini, dengan diawali penyajian alur
proses analisa yang harus dilakukan. Kemudian dilanjutkan penjelasan untuk masingmasing prosesnya.

21) http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/02/2306/daftar.badan.usaha.pembangunan.dan.pemasangan.plts
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Analisa Lokasi Pemasangan Panel Surya
Tujuan dari analisa ini adalah untuk memastikan bahwa area atap yang ada dapat menyangga PLTS
sebesar kapasitas yang ditentukan. Tahapan analisa ini meliputi analisa bayangan, analisa struktur atap,
dan perhitungan luas atap, seperti ditunjukkan pada skema berikut:

Gambar 16 Skema Alur Analisa Lokasi Pemasangan Panel Surya
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Analisa Bayangan (shading analysis)

Analisa bayangan merupakan langkah yang sangat penting dalam tahap perencanaan PLTS, baik itu
PLTS atap, ground PLTS (yang dipasang di atas tanah) atau floating PLTS (yang dipasang mengambang
di atas air). Analisa ini bertujuan untuk memastikan sinar matahari yang jatuh ke panel surya tidak
terhalang oleh objek yang berada di sekitarnya. Karena efek bayangan ini dapat mempengaruhi efisiensi
modul surya dalam memproduksi listrik (kinerja modul surya).
Bayangan yang berpotensi jatuh pada panel surya, antara lain:
1. Bayangan atap
Di Indonesia, secara umum terdapat dua jenis bentuk atap bangunan, yaitu atap datar dan atap
prisma. Bentuk atap akan mempengaruhi pemasangan panel surya, dengan pertimbangan sebagai
berikut:
Tabel 3 Pertimbangan Bentuk Atap dalam Pemasangan Panel Surya

Gambar 17 Contoh Atap Datar
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2. Bayangan pohon/vegetasi
Selain bayangan atap itu sendiri, bayangan vegetasi yang berada di sekitar bangunan dapat jatuh
pada panel surya jika tidak dilakukan analisa bayangan terlebih dahulu, seperti yang ditunjukkan
pada gambar di bawah ini. Solusi untuk adanya bayangan pohon yang jatuh ke atap, salah satunya
adalah penebangan pohon atau pemangkasan daun.

Gambar 19 Contoh Bayangan Vegetasi yang Jatuh pada Panel Surya

3. Bayangan bangunan/gedung
Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah bangunan pelanggan PLN itu sendiri maupun
bangunan lain di sekitarnya. Jika dalam pengamatan terdapat potensi bayangan bangunan jatuh
pada atap (pada waktu-waktu tertentu), maka disarankan untuk mempertimbangkan lokasi atap
yang lain, jika memungkinkan.

Gambar 20 Contoh bayangan Gedung yang Jatuh pada Panel Surya

4. Bayangan panel surya
Secara teknis pemasangan, jarak, derajat, dan arah kemiringan panel surya juga perlu dihitung untuk
menghindari bayangan panel surya lain jatuh ke panel surya tertentu, seperti yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini.

Gambar 21 Contoh Bayangan Panel Surya yang Jatuh pada Panel Surya di Sebelahnya
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Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisa bayangan,
yaitu bentuk atap, orientasi bangunan, dan obyek-obyek di sekitar bangunan. Langkah-langkah
sederhana yang dapat dilakukan untuk melakukan analisa bayangan adalah:
1. Melihat bentuk atap. Jika berbentuk datar, maka dapat langsung menuju langkah kedua.
Jika berbentuk prisma, maka langkah kedua dilakukan dengan fokus analisa pada sisi atap yang
menghadap utara dan selatan. Sisi atap yang menghadap ke timur dan barat menjadi kurang efektif
untuk pemasangan panel surya karena potensi terkena bayangan atapnya cukup tinggi.
2. Memeriksa orientasi atap dan koordinat lokasi pemasangan. Setelah mengerucutkan
area atap yang menghadap utara dan selatan (untuk atap berbentuk prisma), selanjutnya perlu
dilihat lokasi pemasangan PLTS, apakah di sebelah utara atau di sebelah selatan khatulistiwa.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar
samping, posisi lintasan matahari dalam
satu tahun mengalami perubahan, relatif
terhadap lokasi pengamat di bumi.
Lintasan matahari bergeser sedikit ke
utara khatulistiwa pada periode tertentu
dan sedikit ke selatan khatulistiwa
pada periode yang lain. Sehingga,
bangunan yang berada di wilayah utara
khatulistiwa sebaiknya mengarahkan
panel surya ke arah selatan. Sebaliknya,
bangunan yang berada di wilayah selatan
khatulistiwa sebaiknya mengarahkan panel
surya ke arah utara22.

di

Gambar 22 Arah Hadapan Panel Surya Berdasarkan Posisi
Matahari

Untuk bangunan beratap datar, koordinat lokasi pemasangan PLTS juga dipertimbangkan untuk
menentukan arah hadapan panel surya, apakah menghadap utara atau selatan, dengan kemiringan
tertentu. Karena selain untuk menghindari efek bayangan, langkah ini juga dilakukan untuk
mengoptimalkan penyerapan radiasi matahari. Dengan posisi Indonesia yang berada di daerah
khatulistiwa, bukan berarti bahwa pemasangan panel surya dapat dipasang dengan posisi mendatar.
Karena posisi panel datar dapat berisiko terjadinya genangan air hujan pada panel surya, ataupun
menempelnya debu yang mempengaruhi kinerja panel tersebut.
Perhitungan teknis kemiringan panel surya selanjutnya akan dibahas pada bagian perancangan
sistem PLTS atap, yaitu terkait dengan sudut kemiringan dan sudut azimut panel surya.
3. Melihat adanya efek bayangan. Langkah ini dilakukan dengan mengamati secara langsung
objek penghalang di sisi timur dan barat. Obyek yang dimaksud dapat berupa atap itu sendiri,
vegetasi/pohon, serta bangunan/tower. Sebagai ilustrasi, apabila pada sisi timur terdapat objek

22) Hal ini terutama untuk panel surya yang dipasang secara tetap/fix, bukan tracking mengikuti posisi matahari
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penghalang setinggi 1 meter, maka ketika operasional, PLTS atap baru dapat memperoleh sinar
matahari setelah jam 9 pagi (jam matahari). Demikian pula sebaliknya, di sisi barat, PLTS atap sudah
tidak memperoleh sinar matahari di atas jam 3 matahari. Sehingga, penting untuk menggunakan
area yang tidak memiliki efek bayangan dengan kriteria seperti di atas. Namun karena area tanpa
penghalang biasanya sulit untuk ditemukan, maka sedapat mungkin digunakan lokasi yang bebas
dari bayangan mulai jam sembilan pagi hingga jam tiga sore. Oleh karena itu, pengamatan/observasi
terhadap efek bayangan pada atap akan lebih efektif untuk dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu
sekitar jam sembilan pagi dan sekitar jam tiga sore.
4. Melihat alternatif lain. Jika ketiga langkah tersebut telah dilakukan, namun masih belum
mendapatkan lokasi atap yang memadai, maka terdapat beberapa alternatif berikut:
• Apabila atap bangunan berbentuk prisma, dan luasan potensial justru pada sisi yang menghadap
ke barat dan timur, maka dapat dipertimbangkan opsi untuk memasang tambahan struktur
penyangga panel surya yang lebih tinggi agar terhindar dari efek bayangan atap.
• Baik itu atap berbentuk datar maupun prisma, jika terdapat obyek penghalang di sekitarnya,
maka dapat dipertimbangkan opsi untuk menghilangkan obyek tersebut (jika memungkinkan).
Atau dapat juga mengaplikasikan teknologi untuk menghindari terjadinya bayangan parsial (dan
hot spot) dengan konsekuensi penambahan biaya (misalnya dengan memasang diode atau
menggunakan micro-inverter).
• Bagi pemerintah daerah, untuk upaya meningkatkan pemanfaatan PLTS, jika gedung pemerintah
tidak memungkinkan, maka peletakan di atas atap fasilitas umum (seperti sekolah, pasar, rumah
sakit, puskesmas, dll) dapat menjadi alternatif.
Setelah melakukan analisa bayangan, dimungkinkan adanya suatu kondisi lingkungan dimana atap
bangunan yang akan dijadikan lokasi pemasangan panel surya tidak dapat terhindar dari adanya
bayangan parsial. Jika hal ini yang terjadi, maka terdapat beberapa solusi teknis yang dapat diaplikasikan
untuk menghindari terjadinya hot spot pada modul surya, yaitu:
1. Penggunaan bypass diode23
Diode berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik
dari arah sebaliknya. Pada instalasi panel surya, diode dapat berperan sebagai bypass diode
yaitu membantu mengalirkan listrik yang dibangkitkan oleh sel PV tanpa melalui modul surya
tertentu yang terkena bayangan parsial (sehingga tidak berfungsi optimal). Oleh karena itu, sejak
perencanaan pemasangan PLTS atap, modul-modul yang letaknya memiliki potensi terkena
bayangan parsial perlu diidentifikasi untuk menentukan letak pemasangan diode. Namun perlu
dicatat bahwa bypass diode tidak dapat bekerja kecuali pada rangkaian seri yang menghasilkan
tegangan (Voltase) cukup tinggi24.
2. Penggunaan micro inverter.
Pada umumnya, terdapat berbagai jenis inverter yang dapat diaplikasikan pada PLTS Atap, antara
lain string inverter dan micro inverter. Inverter sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengubah arus
DC menjadi AC. Untuk memudahkan ilustrasi peran micro inverter dalam menghindari terjadinya
hot spot pada modul surya, maka digunakan perbandingan dengan string inverter, sebagai berikut:
23) Cara pemasangan diode bypass dapat dilihat pada publikasi Kementerian ESDM terdahulu, antara lain Buku Instalasi PLTS: Dos & Don’t’s.
24) Misalnya pada sistem dengan solar charger controller tipe MPPT atau string inverter yang menggunakan rangkaian seri panel surya.
Sumber: www.janaloka.com
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String Inverter

Gambar 23 Ilustrasi Konfigurasi Modul Surya dengan String Inverter

Input dari string inverter adalah modul surya yang dirangkai secara seri. Besaran input dari string
inverter ditentukan oleh banyaknya modul surya yang di rangkaikan secara seri. Seperti gambar di atas,
yaitu kondisi dengan bayangan vegetasi di salah satu modul, maka modul lain dalam rangkaian tersebut
terpengaruh sehingga tidak berfungsi optimal.

Micro Inverter

Gambar 24 Ilustrasi Konfigurasi Modul Surya dengan Micro Inverter

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelebihan penggunaan micro inverter adalah sebagai
berikut:
1. Panel surya dapat beroperasi secara maksimal dan dapat menghasilkan listrik lebih banyak ketika
salah satu panel terkena bayangan (bayangan parsial),
2. Pemasangan panel menjadi lebih fleksibel mengikuti bentuk atap rumah dan dapat menyesuaikan
dengan kondisi bayangan,
3. Micro inverter juga menawarkan tambahan fitur yang berfungsi sebagai pemantauan sistem.
Karena micro inverter memiliki kemampuan untuk melacak produksi masing-masing modul surya,
sementara string inverter hanya dapat melacak produksi panel surya (~rangkaian modul surya)
atau produksi keseluruhan sistem PLTS.
Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tidak dipungkiri bahwa harga micro inverter relatif lebih mahal
dibandingkan dengan harga string inverter.
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Saat ini, telah banyak pilihan aplikasi atau perangkat lunak untuk melakukan analisa bayangan, yaitu
membantu memetakan area yang bebas dari efek bayangan, menentukan derajat kemiringan dan arah
panel surya terhadap lintasan matahari secara presisi. Beberapa diantaranya sebagai berikut:
Tabel 4 Aplikasi atau Perangkat Lunak untuk Analisa Bayangan

Analisa Struktur Atap

Analisa struktur atap bertujuan untuk memastikan bahwa struktur/konstruksi sipil dari atap bangunan
yang ada cukup kuat untuk menyangga beban tambahan yaitu panel surya. Terdapat tiga hal yang perlu
diperhatikan dalam analisa struktur atap, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

25) https://www.researchgate.net/figure/A-typical-solar-path-finder-device-photo-courtesy-of-Solar-Pathfinder_fig6_271730479
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Tabel 5 Pemeriksaan Kekuatan Struktur Atap untuk PLTS

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

37

Untuk atap datar yang terbuat dari struktur beton, maka pemasangan PLTS atap mungkin tidak
menjadi masalah. Tetapi untuk pemasangan di kantor pemerintah, perumahan dan gedung lain yang
menggunakan rangka kayu untuk menyangga atap, maka perlu memperhatikan kekuatan struktur
atap untuk menahan beban, baik itu beban dari material genteng yang digunakan maupun beban dari
rangkaian modul surya untuk PLTS atap.
Berat material genteng/atap penting untuk diperhatikan, karena struktur rangka atap yang sama
belum tentu dapat menahan tambahan beban modul surya jika genteng yang digunakan cukup berat,
misalnya bermaterial beton atau tanah liat. Berikut adalah referensi kisaran berat genteng berdasarkan
materialnya.
Tabel 6 Jenis dan Berat Genteng Berdasarkan Material

Berikut gambaran berat modul surya sesuai dengan jenis dan spesifikasinya, yang harus ditopang oleh
struktur atap bangunan, sebagai tambahan beban dari genteng itu sendiri. Jika pemasangan PLTS
atap memerlukan perbaikan atau renovasi struktur atap sebelum instalasi maka akan berimbas pada
penambahan biaya.
Tabel 7 Spesifikasi dan Berat Modul Surya Berdasarkan Jenis Modul
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Perhitungan Luas Atap dengan GIS (rooftop tagging)

Analisa bayangan merupakan langkah yang sangat penting dalam tahap perencanaan PLTS, baik itu
Langkah ini bertujuan menghitung luas atap yang potensial untuk pemasangan panel surya, dengan
mempertimbangkan hasil analisa bayangan. Luas atap yang dihasilkan, nantinya menjadi pertimbangan
apakah sesuai dengan kebutuhan luas area efektif panel surya untuk kapasitas system yang ditentukan.
Luas area efektif panel surya akan dihitung pada tahap perancangan sistem PLTS atap. Dengan
adanya ketentuan maksimal kapasitas PLTS atap sebesar daya tersambung PLN, pelanggan PLN dapat
mempertimbangkan untuk menambah daya jika luas dan kondisi atap memadai.
Luas atap untuk pemasangan PLTS perlu diperhitungkan dengan cermat, karena apabila atap terkena
bayangan, atau ada peralatan utilitas yang berada diatas atap (seperti unit outdoor AC, pompa dll),
maka luas atap potensial menjadi lebih kecil daripada total luas atap yang tersedia.
Secara sederhana, perhitungan luas atap dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Google
Earth (https://www.google.com/earth/). Langkah-langkah menggunakan perangkat lunak tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Tentukan koordinat/lokasi gedung yang akan dihitung luasnya. Pastikan gedungnya sudah sesuai.
Contoh: Salah satu gedung Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18. Jakarta

Gambar 25 Tampilan Atap Bangunan Gedung pada Google Earth

b) Kemudian identifikasi apakah bangunan yang akan dipasang PLTS atap berbentuk atap datar
atau atap prisma. Untuk Gedung Kementerian ESDM di atas adalah atap datar.
c) Selanjutnya identifikasi letak area pemasangan PLTS atap (kotak berwarna hijau), dengan
menentukan area utilitas, area terkena bayangan, dan area potensial.
d) Kemudian hitung luas area atap potensial dengan menggunakan tools atau fitur penggaris
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(simbol

) yang terletak di sebelah kiri layer (yang dilingkari warna merah).

Gambar 26 Tampilan Fitur Penggaris Saat Digunakan

e) Ulangi penggunaan fitur penggaris untuk menghitung panjang sisi-sisi atap yang akan dihitung,
baik untuk atap berbentuk datar maupun atap berbentuk prisma.
A. Perhitungan luas atap berbentuk datar
Pada contoh gambar di samping, sebagian area atap sebuah
gedung telah dimanfaatkan untuk utilitas bangunan (area
C), serta adanya sebuah obyek dengan efek bayangan yang
menjadikan area B tidak efektif untuk peletakan panel
surya. Sehingga perhitungan area atap potensial (area A)
dapat dilakukan dengan 2 cara:
1. Perhitungan secara langsung luas area A
menggunakan fitur penggaris pada perangkat
lunak Google Earth. Atau dengan mengukur panjang
sisi-sisi area A, kemudian menghitung luas dengan
rumus sederhana luas persegi panjang:
Luas Atap Potensial = P x L

Gambar 27 Potensi Area Atap Datar
untuk Pemasangan Panel Surya

2. Perhitungan luas keseluruhan area atap dikurangi
dengan area yang sudah digunakan
untuk utilitas dan area bayangan, dengan rumus sederhana:

Luas Potensi Atap = P x L Atap Datar – (P x L Area yang sudah digunakan ) – Area
Bayangan
Dalam contoh di atas berarti:
Luas Potensi Atap = Luas keseluruhan (pxl) – (luas area C (pxl)) – (luas area B (p x l))
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B. Perhitungan luas atap berbentuk prisma
Atap prisma sering kita jumpai di rumah tinggal karena pertimbangan biaya dan tradisi turun
temurun masyarakat. Perhitungan luas atap berbentuk prisma dilakukan setelah analisa
bayangan dilakukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga telah diperoleh sisi atap
yang paling efektif terkena sinar matahari sepanjang hari (lihat ilustrasi gambar di bawah saat
sore hari).

Gambar 28 Potensi Area Atap Prisma untuk Pemasangan Panel Surya

Berbeda dengan perhitungan luas atap datar, perhitungan luas atap prisma dilakukan dengan
memperhatikan kemiringan sudut prisma, sehingga rumus yang digunakan sedikit lebih kompleks.
Pada ilustrasi gambar di bawah ini, area atap yang akan dihitung ditunjukkan dengan area warna
coklat.

Gambar 29 Atap Prisma dan Luasan yang Akan Dihitung

Dimana:
P = Panjang Atap
L = Lebar Sisi Miring Atap
l = Lebar Sisi Datar Atap
t = Tinggi
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Pada prinsipnya, luas atap dari gambar diatas dihitung dengan rumus sederhana, yaitu:
Luas Atap = P x L
Untuk mencari Lebar sisi miring atap (L), dapat diketahui dengan mudah dari gambar denah
rumah. Namun jika gambar tersebut tidak ada, maka perhitungannya dapat dilakukan dengan
bantuan perangkat lunak Google Earth, dengan tambahan beberapa langkah perhitungan, sebagai
berikut:
1. Mengukur lebar sisi datar atap (l) dengan fitur penggaris pada Google Earth.
2. Menghitung lebar sisi miring atap (L) melalui rumus trigonometri sederhana sebagai berikut:

Gambar 30 Irisan Penampang Atap Prisma

Dimana:
α : sudut kemiringan atap prisma (antara 150 – 450)
t : tinggi atap prisma
l : lebar atap Prisma
l/2 : setengah dari lebar atap prisma
Lebar Sisi Miring Atap (L) = l/2 x cos α
3. Menghitung luas atap miring, dengan rumus sederhana setelah sisi L diketahui:
Luas Atap = P x L
Atau, dengan demikian, rumus perhitungan luas atap miring (area warna coklat) menjadi:
Luas Atap = P x (l/2 x cos α)
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Tabel 8 Tabel Cosinus untuk Membantu Menghitung Luas Atap Prisma

Setelah ketiga tahapan analisa tersebut dilakukan, diketahui empat hal penting
sebagai berikut:
Output Analisa
•

Perlu/tidaknya penambahan struktur tiang
penyangga panel surya untuk menghindari
efek bayangan

•

Perlu/tidaknya pekerjaan menyingkirkan
objek di sekitar bangunan yang efek
bayangannya mengganggu kinerja panel
surya

•

Perlu/tidaknya dilakukan perbaikan/renovasi
struktur atap sebelum memasang PLTS

•

Luasan area atap yang potensial sebagai
lokasi peletakan panel surya

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

Penggunaan dalam Analisa Selanjutnya

Akan menjadi pertimbangan dalam perhitungan biaya
pemasangan PLTS atap

Akan menjadi pertimbangan cukup/tidaknya area atap sebagai
lokasi peletakan panel surya, untuk menghasilkan sistem PLTS
sebesar kapasitas yang ditentukan/ diharapkan
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Analisa Sistem Kelistrikan
Analisa ini perlu dilakukan sehubungan dengan ketentuan teknis yang telah diatur dalam peraturan
perundangan, maupun ketentuan teknis PLN sebagai syarat penyambungan. Oleh karena itu,
pemeriksaan sistem kelistrikan perlu dilakukan oleh pelanggan PLN26 sebelum perencanaan teknis
sistem PLTS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan teknis yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang ada. Analisa ini dilakukan dengan mengikuti skema alur sebagai berikut:

Berdasarkan skema di atas, terdapat dua langkah dalam melakukan analisa sistem kelistrikan untuk
pemasangan PLTS atap, yaitu:
1.
Pemeriksaan persyaratan
2.
Analisa beban
26) Dalam praktiknya, pelanggan PLN biasanya dibantu oleh Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS dalam melakukan analisa ini. Tetapi akan
lebih baik jika pelanggan PLN sendiri memahami kondisi sistem kelistrikan dan ketentuan-ketentuan dari PLN wilayah terkait.
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Pemeriksaan Persyaratan Sistem Kelistrikan

Dalam memeriksa persyaratan sistem kelistrikan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
1. Memeriksa status dan jenis pelanggan PLN
Pengajuan pemasangan PLTS atap dapat dilakukan baik oleh calon pelanggan PLN baru maupun
pelanggan PLN yang sudah ada (eksisting). Sesuai ketentuan dalam Permen ESDM No.49/2018,
jenis pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), sosial (S), pemerintah (P), maupun jenis pelanggan
industri (I) dapat mengajukan pemasangan PLTS atap. Selain kelima jenis pelanggan tersebut, PLN
memiliki beberapa jenis pelanggan/penyambungan lain, yaitu PJU (penerangan jalan umum-P3baik sudah terpasang meter atau belum), traksi (T), dan curah (C). Namun, untuk jenis pelanggan
tersebut belum ada pengaturan sebagai pelanggan PLTS atap oleh pemerintah.
2. Memeriksa ID pelanggan, untuk kemudian berkonsultasi kepada PLN terkait rencana pemasangan
PLTS atap
Pelanggan PLN perlu menginformasikan kepada PLN wilayah setempat terkait rencana untuk
memasang PLTS atap, dengan membawa informasi tentang ID pelanggan dan kartu identitas.
Setelah informasi rencana pemasangan PLTS atap diterima oleh PLN, PLN akan menginformasikan
persyaratan untuk penyambungan PLTS atap27, serta formulir pengajuan untuk diisi oleh pelanggan
setelah perancangan PLTS atap selesai. Secara simultan, PLN akan melakukan pemeriksaan sistem
kelistrikan, diantaranya jenis kWh meter yang terpasang pada sambungan pelanggan. Hal ini
nantinya berimplikasi pada besarnya biaya penyambungan sebagai pelanggan PLTS atap.
Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, pelanggan PLN belum melakukan pengisian formulir
pengajuan. Karena pelanggan perlu memberikan data spesifikasi komponen PLTS yang akan
digunakan, maka pengisian formulir baru dapat dilakukan setelah perencanaan dan perancangan
sistem PLTS atap selesai.
Saat ini, terdapat 2 jenis sambungan PLN yang berimplikasi pada kebutuhan jenis kWh meter yang
berbeda, yaitu sambungan 1 phase dan 3 phase. Implikasi kedua jenis sambungan eksisting
tersebut adalah sebagai berikut:

27) Jika proses ini dibantu/difasilitasi oleh Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS, biasanya ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh
PLN Wilayah telah dipahami sejak awal, sehingga memungkinkan Badan Usaha langsung melakukan Analisa perencanaan dan perancangan sistem
PLTS Atap.
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Tabel 9 Pertimbangan Sistem Kelistrikan 1 Phase dan 3 Phase

3. Memeriksa daya tersambung saat ini
Dengan mengetahui daya tersambung saat ini, maka pelanggan PLN dapat menentukan kapasitas
maksimal sistem PLTS atap yang dapat dipasang, yaitu sebesar 100% daya tersambung. Namun
tidak menutup kemungkinan untuk memasang sistem PLTS atap yang lebih besar, dengan catatan
pelanggan melakukan pengajuan perubahan daya. Untuk memutuskan apakah perlu menambah
daya atau tidak, dapat dibantu dengan melakukan analisa kebutuhan beban supaya investasi PLTS
atap oleh pelanggan optimal.
Sebagaimana ditunjukkan dalam skema alur di atas, berikut skema-skema
pengajuan PLTS atap yang dapat diterima oleh PLN:
• Permohonan pasang baru (PB) disertai dengan penggunaan sistem PLTS atap
• Permohonan perubahan tarif/daya (PD) disertai dengan penggunaan sistem PLTS atap
• Permohonan penyambungan kembali (Paskem) disertai dengan penggunaan sistem PLTS atap
• Pelanggan eksisting mengajukan permohonan penggunaan sistem PLTS atap
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Terdapat dua cara untuk memeriksa ketiga hal di atas, sebagai berikut:
1. Dengan melihat kWh Meter dan MCB yang terpasang
MCB atau pembatas arus dapat dengan mudah dilihat oleh pelanggan, biasanya terpasang
tepat di bawah kWH meter. Seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 33 Cara Membaca Info pada kWh Meter

Cara membaca pembatas arus (MCB):

Gambar 34 Cara Membaca Info pada MCB Pembatas Arus
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2. Dengan melihat tagihan rekening listrik
Pembayaran listrik saat ini semakin mudah dengan fasilitas pembayaran online. Pada beberapa
website pembayaran online, dengan memasukkan nomor identitas pelanggan, kita dapat
mengetahui jenis pelanggan, dan daya maksimum/daya tersambung.

Gambar 35 Cara Membaca Info pada Tagihan Rekening Listrik
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Analisa Beban

Analisa beban bertujuan untuk menghitung kebutuhan/penggunaan energi listrik, yang akan digunakan
sebagai dasar menentukan kapasitas sistem PLTS atap yang optimal. Dengan cara ini, diharapkan
investasi yang dikeluarkan juga optimal. Walaupun secara sederhana, menyesuaikan kapasitas
PLTS atap sebesar daya tersambung saat ini dimungkinkan, namun beberapa faktor berikut perlu
diperhatikan:
1. Pelanggan hanya dapat menggunakan listrik dari PLTS atap di siang hari
Karena PLTS menggunakan tenaga sinar matahari, maka pada malam hari PLTS tidak dapat
memproduksi listrik. Karena skema PLTS atap sesuai Permen ESDM No.49 tahun 2018 adalah
tanpa menggunakan baterai, maka walaupun memasang PLTS atap, pelanggan PLN setidaknya
tetap akan menggunakan listrik dari PLN pada malam hari. Dengan kata lain, sebesar apapun
kapasitas PLTS atap yang dibangun oleh pelanggan, listrik dari PLTS atap tetap tidak dapat
memenuhi kebutuhan listrik di malam hari.
2. Perbedaan tarif kWh listrik ekspor dan impor
Pasal 6 ayat 1 Permen ESDM No.49/2018 menyatakan bahwa ada perbedaan antara tarif
listrik ekspor dan tarif listrik impor. Selisih dari tarif ekspor dan tarif impor adalah sebesar 35%,
dalam artian sebagai berikut:
Tabel 10 Perbedaan Tarif kWh Listrik Ekspor dan Impor

Listrik dari PLTS atap yang tidak digunakan oleh pelanggan secara otomatis dikirimkan ke
jaringan PLN, dan terhitung sebagai listrik ekspor. Pada bulan selanjutnya, listrik ekspor
tersebut akan dihitung oleh PLN sebagai faktor pengurang tagihan listrik, namun hanya bernilai
sebesar 65% dari kWh yang tercatat pada meter ekspor impor (lihat rumus perhitungan di
bawah ini). Skema ini disebut sebagai net billing, dengan artian bahwa tidak terdapat transaksi
tunai dalam perhitungan ekspor-impor listrik pelanggan PLTS atap.
Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – (65% x Jumlah kWh Ekspor)
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3. Adanya Bank Period untuk tabungan energi (kelebihan produksi listrik PLTS)
Seperti penjelasan pada poin dua di atas, jika pelanggan memiliki akumulasi kWh listrik yang
di ekspor ke jaringan PLN, maka akan menjadi tabungan energi yang akan digunakan sebagai
pengurang tagihan bulan berikutnya. Namun, tabungan energi tersebut akan dinihilkan pada
bulan-bulan tertentu, yaitu setiap April, Juli, Oktober dan Januari. Sehingga, semakin besar
produksi listrik dari PLTS atap, semakin besar pula listrik yang akan diekspor ke jaringan PLN,
namun hanya dapat menjadi tabungan energi maksimal selama tiga bulan ke depan.
4. Keterbatasan luas atap untuk pemasangan panel surya
Mengingat tidak semua area atap potensial untuk pemasangan PLTS, maka dimungkinkan
bahwa luas atap yang potensial tidak mencukupi untuk memasang PLTS sebesar daya
tersambung PLN.
Perkalian 65% adalah khusus untuk listrik yang dihasilkan dari PLTS dan dikirim ke jaringan PLN
(ekspor). Namun apabila pelanggan menggunakan listrik yang dihasilkan dari PLTS dan tidak dikirim ke
jaringan PLN, maka nilai kWh listriknya setara dengan listrik yang diimpor dari PLN (~tetap sebesar
100%). Sehingga, semakin banyak listrik PLTS yang digunakan sendiri, maka manfaat bagi pelanggan
PLTS atap lebih besar.
Oleh karena itu, manfaat/penghematan maksimal dapat diperoleh ketika pelanggan
menggunakan semua listrik yang dihasilkan dari PLTS untuk kepentingan sendiri, dan sekecil mungkin
listrik yang dihasilkan dari PLTS dikirim ke jaringan PLN. Untuk dapat memenuhi ketentuan ini, maka
analisa beban dilakukan untuk menghitung besarnya energi listrik (daya*waktu) yang dibutuhkan oleh
pelanggan di siang hari.
Analisa kebutuhan beban dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:
1. Berdasarkan daya listrik peralatan rumah/kantor
Jika memungkinkan, perhitungan dilakukan secara detail berdasarkan jenis, jumlah, dan durasi
pemakaian peralatan listrik yang ada. Pendekatan ini akan memberikan gambaran kebutuhan
listrik riil di siang hari. Melihat tingkat kedetailannya, maka pendekatan ini lebih cocok dilakukan
oleh pelanggan rumah tangga.
Selain itu, pelanggan PLN juga dapat memperoleh manfaat lebih jika memaksimalkan
penggunaan listrik di siang hari, dibandingkan pada waktu malam, melalui perubahan perilaku
(behaviour change). Oleh karena itu, pendekatan ini juga dapat mengakomodasi rencana
penggunaan peralatan listrik baru di siang hari, di mana sebelumnya masih digunakan pada
waktu malam.
Berikut ini adalah contoh perhitungan kebutuhan listrik dengan pendekatan ini:
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Tabel 11 Analisa Kebutuhan Listrik Berdasarkan Peralatan Listrik

2. Berdasarkan catatan kWh meter
Cara ini merupakan pendekatan yang lebih mudah/sederhana yang dapat digunakan pada
bangunan kantor (gedung yang cukup luas dengan kegiatan (peralatan listrik) yang kompleks).
Tahapannya adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Catat angka kWh Meter pada pagi hari ketika matahari mulai bersinar (waktu matahari
terbit di setiap daerah dan di periode waktu tertentu akan berbeda).
Catat angka kWh Meter pada sore hari ketika matahari akan tenggelam (waktu matahari
tenggelam di setiap daerah dan di periode waktu tertentu akan berbeda).
Selisih angka kWh Meter sore dan pagi hari (angka kWh sore – angka kWh pagi) adalah
penggunaan listrik pada waktu siang hari.
Lakukan perhitungan di hari-hari yang berbeda, misalnya pada hari kerja dan pada hari libur,
untuk mewakili perbedaan kebutuhan energi oleh pelanggan (pola penggunaan energi di
rumah akan berbeda dengan pola penggunaan energi di kantor atau bangunan komersial).
Semakin banyak data yang diambil, maka perhitungan penggunaan listrik siang semakin
akurat.

Contoh perhitungan kebutuhan beban/energi di siang hari dengan pendekatan kedua ini
dijabarkan pada Bagian B2, sebagai input dalam merancang sistem PLTS atap.
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Simulasi Transaksi Listrik Pelanggan PLN dengan PLTS Atap
Sebagai ilustrasi dalam penerapan ketentuan-ketentuan di atas, berikut adalah contoh pola produksi
PLTS atap, yang setiap hari berproduksi sebesar 85 kWh, dengan kondisi sebagai berikut:
• Saat rumah berpenghuni (di siang hari), sebesar 64 kWh listrik digunakan sendiri, sedangkan 21
kWh listrik sisanya diekspor ke PLN (dikonversi dengan faktor pengali 65% menjadi 13 kWh
tabungan energi tiap bulan)
• Saat rumah kosong, produksi PLTS 85 kWh diekspor ke PLN (dikonversi 65% menjadi 55 kWh)
Tabel 12 Simulasi Pola Produksi dan Konsumsi Listrik PLTS Atap

Ilustrasi:
•
•

•

•
•
•
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Desember 2018: pelanggan memasang PLTS atap (rata-rata konsumsi listrik dari PLN sebelum
memasang PLTS atap - 400 kWh/bulan)
Januari 2019:
o PLTS mulai produksi dan dikonsumsi sendiri sebesar 64 kWh sehingga pemakaian dari PLN 		
menjadi 336 kWh (400-64)
o Selain konsumsi sendiri PLTS juga ekspor ke PLN sejumlah 21 kWh (yang dikonversi menjadi
13 kWh, sesuai ketentuan nilai 65% listrik ekspor) ((85-64)*65%)
o Tagihan menjadi 323 kWh (336-13-0)
Februari 2019:
o Konsumsi listrik berkurang (rumah kosong) sehingga hanya impor dari PLN 20 kWh untuk 		
penerangan malam hari
o Total produksi PV (siang) sebesar 85 kWh diekspor ke PLN dan dikonversi menjadi 55 kWh
(sesuai ketentuan nilai 65% listrik ekspor) (85*65%)
o Tagihan Feb 2019 menjadi -35 kWh (20-55-0) yang menjadi tabungan kWh sebagai pengurang
tagihan bulan berikutnya.
Maret 2019: Konsumsi impor 20 kWh dan kWh ekspor 55 kWh sehingga tagihan menjadi -70
kWh (20-55-35)
April 2019: Akumulasi tabungan kWh bulan sebelumnya (-70 kWh) di-nol-kan. Tagihan akan
dihitung menjadi -35 kWh (20-55-35)
Mei 2019:
o Rumah kembali dihuni sehingga kWh impor naik 336 kWh dan 13 kWh diekspor ke PLN
o Tagihan menjadi 288 kWh (336-13-35)
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B2

PERANCANGAN SISTEM
PLTS ATAP

Langkah ini dilakukan setelah pelanggan PLN dan/atau badan usaha selesai melakukan
dua analisa utama sebagaimana dijelaskan pada Bagian B1. Langkah ini melibatkan
perhitungan teknis, untuk menentukan konfigurasi sistem PLTS atap yang akan
dipasang. Pada akhir bahasan ini, ditampilkan pula gambaran struktur laporan studi
kelayakan, yang biasanya diperlukan oleh pemerintah sebelum melakukan lelang
pekerjaan proyek PLTS atap.

Komponen PLTS Atap
Sebagaimana lingkup panduan ini, desain sistem PLTS atap yang dibahas adalah PLTS
atap on-grid tanpa menggunakan baterai. Secara sederhana, sistem PLTS tersebut
terdiri atas komponen utama dengan konfigurasi sebagai berikut:

Gambar 36 Komponen dan Konfigurasi PLTS Atap
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Desain Teknis Sistem PLTS Atap
Skema di bawah ini menunjukkan proses perancangan sistem PLTS atap yang akan dibangun. Secara umum,
terdapat 2 tahapan dalam perancangan sistem PLTS, yaitu 1) perancangan ukuran energi yang dibutuhkan, dan
2) perancangan sistem kelistrikan PLTS itu sendiri.

Gambar 37 Proses Perancangan Sistem PLTS Atap

Tahapan perancangan kebutuhan energi dan sistem kelistrikan PLTS atap adalah sebagai berikut:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Menghitung Energi Harian Siang
Menentukan Kapasitas Optimal Sistem PLTS Atap
Menghitung Daya Puncak Sistem
Memilih Modul Surya dan Menghitung Luas Area Efektif
Menghitung Kebutuhan Jumlah Modul Surya
Memilih Inverter Sesuai Daya
Penyiapan Dokumen Pengajuan Penggunaan PLTS Atap ke PLN
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A.

Menghitung Energi Harian Siang

Tabel 13 Analisa Kebutuhan Listrik Berdasarkan Catatan kWh Meter
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B.

Menentukan Kapasitas Optimal Sistem PLTS Atap

28) Tambahan informasi mengenai data iradiasi matahari dapat dilihat pada Buku Panduan Studi Kelayakan PLTS Terpusat, yang dikeluarkan oleh
Kementerian ESDM Tahun 2018
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C.
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Menghitung Daya Puncak Sistem

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

D. Memilih Modul Surya dan Menghitung Luas Area Efektif

29) Referensi terhadap jenis-jenis modul surya dan spesifikasinya dapat dilihat pada Bagian B1 tentang analisa struktur, atau pada publikasi Kementerian
ESDM terdahulu, antara lain Panduan Studi Kelayakan PLTS Atap.

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

59

E.
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Menghitung Kebutuhan Jumlah Modul Surya
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F.

Memilih Inverter Sesuai Daya
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G.

Penyiapan Dokumen Pengajuan Penggunaan PLTS Atap ke PLN

Gambar 38 Contoh Single Line Diagram
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Gambar 39 Contoh Spesifikasi Modul Surya
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Gambar 40 Contoh Sertifikat Uji Modul Surya
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Pertimbangan Peletakan Panel Surya
Secara teknis, peletakan panel surya perlu memperhatikan sistem support dan mounting serta arah hadapan dan
kemiringan panel surya. Berikut penjelasan kedua pertimbangan tersebut:

1. Sistem Support dan Mounting
Pertimbangan ini merupakan upaya untuk memilih peralatan atau struktur untuk menjaga posisi
panel surya agar tidak bergerak. Selain itu juga untuk mengarahkan panel surya pada posisi
yang ditentukan. Terdapat dua metode mounting panel surya untuk aplikasi PLTS atap, yaitu
menggunakan rangka atau tanpa rangka, dengan menempelkan panel surya pada atap/genteng.
Bahan rangka panel surya juga bervariasi, dapat menggunakan material besi galvanis atau
aluminium. Biaya akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode dan material
struktur mounting panel surya. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi variasi mounting
panel surya tersebut.

Gambar 41 Contoh Aplikasi Rangka Panel Surya di Genteng (a) dan Dak (b)

Gambar 42 Contoh Aplikasi Penempelan Panel Surya pada Atap

2. Arah Hadapan dan Sudut Kemiringan Panel Surya
Dalam pembahasan analisa bayangan telah sedikit dijelaskan mengenai posisi matahari yang
berubah-ubah relatif terhadap posisi pengamat di bumi. Selain terkait dengan efek bayangan,
hal tersebut juga mempengaruhi optimalisasi penyerapan sinar matahari untuk diubah menjadi
energi listrik. Dua parameter yang harus dilihat adalah sebagai berikut:
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a. Melihat sudut kemiringan. Apabila kita melihat dari ufuk/horison ke arah matahari,
maka sudut antara sisi horizontal dan ketinggian matahari disebut sudut ketinggian
matahari. Sudut ini menggambarkan ketika matahari naik dan turun dalam satu hari
(dalam derajat). Dalam desain PLTS atap, dikenal sudut kemiringan, atau seringkali
disebut sudut inklinasi. Ini merupakan sudut susunan modul surya yang diukur dari sisi
horizontal, untuk mendapatkan penyerapan optimal dari sinar matahari. Gambar berikut
mengilustrasikan sudut kemiringan modul surya dan sudut ketinggian matahari.

Gambar 43 Ilustrasi Sudut Kemiringan Modul Surya vs. Sudut Ketinggian Matahari

Besar sudut kemiringan ini sama dengan 90° minus sudut ketinggian matahari. Hal ini untuk
menjaga orientasi tegak lurus permukaan panel ke arah matahari (lihat ilustrasi gambar
di bawah ini). Sehingga besar sudut kemiringan ini bisa mencapai 90 derajat atau modul
dalam posisi vertikal tergantung dimana modul ditempatkan atau dipasang. Secara umum,
standar untuk Indonesia dalam menentukan sudut kemiringan modul surya adalah dalam
rentang antara 6-11 derajat, sesuai dengan letak lintang khatulistiwa Indonesia (6° LU–11°
LS).
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Gambar 44 Ilustrasi Perbedaan Penyerapan Sinar Matahari terhadap Posisi Kemiringan Panel Surya

b. Melihat sudut azimut. Dalam perencanaan PLTS, sudut azimut merupakan sudut
arah modul surya terhadap arah utara atau arah selatan. Agar tidak terhalang bayangan,
idealnya, apabila lokasi PLTS terpusat berada di selatan garis khatulistiwa, maka modul
surya diarahkan menghadap ke arah utara (azimuth 0°). Sebaliknya, apabila lokasi PLTS
terpusat berada di utara garis khatulistiwa, maka modul surya menghadap ke arah selatan,
dengan kata lain, diarahkan pada azimuth 180°. Apabila hal ini tidak terpenuhi, sehingga
modul surya menghadap ke arah utara pula, maka akan ada kerugian inklinasi yang di alami.
Gambar berikut memberikan ilustrasi sudut azimuth dalam pertimbangan peletakan panel
surya.

Gambar 45 Ilustrasi Sudut Azimuth untuk Peletakan Panel Surya
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c. Menggunakan perangkat lunak untuk menentukan sudut kemiringan/
inklinasi dan sudut azimut. Sama halnya ketika kita mencari sumber data iradiasi
matahari untuk lokasi tertentu, misalnya menggunakan Solargis (https://globalsolaratlas.info),
kita juga dapat memperoleh referensi nilai sudut inklinasi (tilt angle) dan nilai sudut azimut
yang direkomendasikan. Karena perangkat lunak tersebut sudah memiliki database sinar
matahari dari waktu ke waktu, yang merupakan fungsi dari posisi matahari relatif terhadap
bumi. Berikut ini adalah contoh keluaran nilai sudut inklinasi dan sudut azimut dalam
perangkat lunak Solargis.

Gambar 46 Input Koordinat Lokasi Rencana Pemasangan PLTS Atap

Gambar 47 Keluaran Data Iradiasi, Sudut Inklinasi, dan Azimuth
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Seperti yang ditunjukkan pada tampilan keluaran data pada perangkat lunak Solargis, data rata-rata iradiasi harian
(PV OUT) untuk lokasi Medan (dengan presisi koordinat tersebut) adalah sebesar 3,6 kWh/kWp. Sedangkan
sudut inklinasi dan azimut ditunjukkan pada data OPTA, yang menunjukkan sudut inklinasi untuk angka pertama
(4o), dan sudut azimut untuk angka kedua (180o atau menghadap selatan). Hal ini dapat dipahami karena
Medan berlokasi di sebelah utara garis khatulistiwa, maka arah hadapan terbaik untuk menghindari bayangan,
serta untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari adalah menghadap ke selatan.
Selain perangkat lunak untuk referensi data iradiasi matahari, sudut inklinasi, dan sudut azimut, terdapat juga
perangkat lunak atau aplikasi yang dapat membantu melakukan analisa perencanaan dan perancangan sistem
PLTS. Pada bagian B1 Panduan ini, telah disebutkan beberapa aplikasi yang dapat membantu melakukan analisa
bayangan, yaitu solar pathfinder, step robotics, HORIcatcher, dan sun angle calculator. Beberapa perangkat
lunak lainnya juga telah dikeluarkan oleh beberapa badan atau perusahaan, dengan fitur-fitur untuk melakukan
analisa teknis, analisa/simulasi sistem, hingga analisa finansial dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Misalnya Helioscope, RETScreen, HOMER, PV*SOL, dan sebagainya. Rangkuman beberapa perangkat lunak ini
disajikan pada lampiran H.

Analisa Finansial
Jika pelanggan PLN tertarik untuk memasang PLTS atap, saat ini telah tersedia beberapa kalkulator sederhana
PLTS atap yang dapat memberikan gambaran singkat mengenai nilai investasi dan besarnya penghematan
sebagai manfaat penggunaan PLTS atap. Walaupun terdapat sedikit perbedaan nilai investasi dan besaran
penghematan untuk kasus serupa dengan menggunakan kalkulator yang berbeda-beda, tetapi setidaknya
pelanggan PLN mendapatkan gambaran kasar sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pemasangan.
Beberapa contoh kalkulator PLTS atap adalah sebagai berikut:
Tabel 14 Contoh Tools atau Kalkulator PLTS Atap
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Setelah melakukan analisa desain teknis sistem PLTS atap, langkah selanjutnya adalah menghitung rancangan
anggaran biaya (RAB) sebagai nilai investasi PLTS atap bagi pelanggan PLN. Mengacu pada dokumen studi
kelayakan yang disusun oleh Kementerian ESDM, RAB pemasangan PLTS atap mencakup item-item sebagai
berikut:
Tabel 15 Format Rencana Anggaran Biaya PLTS Atap

Sebagai gambaran, pada tahun 2017, kisaran biaya pemasangan PLTS atap rata-rata adalah 15 juta rupiah per
kWp30. Nilai ini diperoleh berdasarkan rujukan harga komponen utamanya, yaitu panel surya dan inverter. Harga
panel surya di pasaran Indonesia antara 9,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per Wp, sedangkan harga inverter

30) https://janaloka.com/bagaimana-menghitung-biaya-15-juta-untuk-1-kwp/
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antara 1,9 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per Wp. Kisaran proporsi biaya pemasangan PLTS atap berdasarkan
riset pasar tahun 2017 adalah 47% biaya panel surya, 13% biaya inverter, serta 40% untuk komponen pelengkap
lain dan jasa instalasinya. Sehingga untuk keseluruhan biaya pemasangan PLTS atap pada tahun 2017 rata-rata
berada pada kisaran 25 juta rupiah per kWp31. Lihat Lampiran A untuk gambaran variasi biaya investasi PLTS
atap yang pernah dilakukan oleh pemerintah, beserta gambaran analisa keekonomiannya.

Dokumen Studi Kelayakan
Dokumen studi kelayakan biasanya diperlukan dalam proses procurement badan usaha oleh pelanggan PLN
Pemerintah yang akan memasang PLTS atap. Dokumen studi kelayakan menampilkan hasil atau laporan analisa
yang mencakup pemeriksaan sistem kelistrikan hingga desain sistem dan RAB, sebagaimana tahapan proses
perencanaan (Bagian B1) dan desain sistem (Bagian B2) yang dijabarkan dalam panduan ini.
Mengacu pada studi kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam beberapa proyek pemasangan
PLTS atap di gedung pemerintah, berikut gambaran struktur laporan studi kelayakan sebagai referensi:

31) Telah banyak kalkulator investasi PLTS Atap yang dapat diakses secara gratis untuk memberikan gambaran kasar mengenai biaya pemasangan PLTS
Atap, misalnya https://sejutasuryaatap.com/calculator, Pvinasia.com/siap, https://www.hexamitra.co.id/tools.php?p=kalkulator-plts-rooftop-surya-atapon-grid
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Tabel 16 Format Dokumen Studi Kelayakan PLTS Atap

72

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

B3

PENGAJUAN, PEMASANGAN
DAN PENYAMBUNGAN

Setelah perencanaan dan perancangan PLTS atap selesai dilakukan, maka pelanggan PLN
mempersiapkan proses pengajuan pemasangan PLTS atap kepada PLN. Pembahasan
mengenai rangkaian proses pengajuan tersebut hingga pemasangan kWh meter
ekspor impor oleh PLN akan dijabarkan pada bagian ini. Sesuai dengan ketentuan dari
Kementerian ESDM, alur pengajuan PLTS atap adalah sebagai berikut:

Gambar 48 Alur Pengajuan Pemasangan PLTS Atap

Pengajuan pemasangan PLTS atap
Sesuai dengan skema di atas, berikut langkah-langkah pengajuan pemasangan PLTS atap:

1. Pelanggan datang ke PLN wilayah setempat untuk mengajukan
permohonan (atau melalui aplikasi online), dengan melengkapi 		
persyaratan sebagai berikut:
a. Surat permohonan, sebagaimana contoh pada lampiran B
b. Formulir permohonan PLN, sebagaimana contoh pada lampiran C
c. Sertifikat material yang akan dipasang (modul surya dan inverter)
d. Single line diagram
Persiapkan data-data yang diperlukan untuk mempermudah pengisian
formulir tersebut. Perlu diingat bahwa pengajuan pemasangan PLTS atap
harus menggunakan identitas pemohon yang sama dengan identitas yang
tercatat sebagai pelanggan PLN saat ini.

INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT II

Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia

73

2. PLN melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan pemasangan PLTS atap dari
pelanggan. Proses ini akan dilakukan dalam rentang waktu 15 hari kerja setelah permohonan
diterima. Jika semua persyaratan dokumen telah terpenuhi, maka PLN akan memberikan
surat izin/persetujuan permohohan tersebut kepada pelanggan PLN. Contoh surat izin/
persetujuan disajikan pada lampiran E. Dalam surat persetujuan tersebut juga dicantumkan
besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan, serta tata cara pembayaran. Namun, jika
ada persyaratan yang belum lengkap, maka PLN menyampaikan kekurangan tersebut kepada
pelanggan PLN untuk segera dipenuhi. Perlu dicatat bahwa sesuai ketentuan, PLN wajib
memberikan permohonan izin pemasangan PLTS atap kepada pelanggan sepanjang semua
persyaratan dipenuhi.
3. Pelanggan PLN memasang PLTS atap setelah menerima surat izin atau persetujuan dari PLN.
Pemasangan dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk, sesuai dengan rencana desain sistem
yang telah diajukan dalam formulir permohonan. Proses pemasangan PLTS atap diasumsikan
dapat dilakukan dalam rentang waktu 15 hari kerja sejak permohonan disetujui. Bersamaan
dengan proses pemasangan, pelanggan PLN diharapkan melakukan pembayaran biaya
penyambungan, sebagaimana dijelaskan dalam surat persetujuan.
4. Pelanggan PLN mengurus sertifikat laik operasi (SLO) setelah pemasangan PLTS atap selesai.
SLO dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknis (LIT), setelah melakukan serangkaian
pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem PLTS yang terpasang. Proses pengurusan SLO
dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Contoh SLO disajikan pada lampiran F.
5. Pelanggan PLN menyampaikan SLO kepada PLN setempat. SLO tersebut menjadi syarat bagi
PLN untuk dapat melakukan pemasangan kWh meter ekspor impor. Proses pemasangan
ini akan dilakukan oleh PLN dalam rentang waktu 15 hari kerja setelah SLO serta bukti
pembayaran diterima oleh PLN.
6. Pelanggan PLN berstatus pelanggan dengan PLTS atap. Sejak pemasangan kWh meter ekspor
impor, transaksi listrik ekspor dan impor mulai diberlakukan, dan tagihan pertama akan
disampaikan pada bulan selanjutnya.
Berdasarkan alur pengajuan di atas, maka pihak-pihak yang terlibat selama proses ini adalah:

1. PLN Wilayah Setempat
PLN wilayah setempat menerima pengajuan pemasangan PLTS atap, dan secara internal
melakukan verifikasi serta persetujuan, hingga menerbitkan nomor registrasi dan tagihan biaya
penggantian meter kepada pelanggan. Setelah pelanggan PLTS atap menyerahkan SLO atau
dokumen setara lainnya, maka PLN wilayah setempat akan melakukan pemasangan meter
ekspor impor, dan memulai perhitungan net metering pada bulan berikutnya. Dari perspektif
PLN, berikut alur pelayanan penyambungan PLTS atap, sesuai dengan Surat Edaran PLN No.
0043 /AGA.01.01 /011303/2020:
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Gambar 49 Alur Pelayanan Permohonan Pemasangan PLTS Atap

2. Kementerian ESDM
Sesuai ketentuan, surat permohonan oleh pelanggan PLN disampaikan kepada PLN wilayah
dengan tembusan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Selain
itu, Kementerian ESDM terlibat dalam pengurusan izin operasi, untuk pemasangan PLTS atap
dengan kapasitas lebih dari 500 kVA.
3. Pelanggan PLTS Atap
Pelanggan PLTS atap melengkapi semua persyaratan dan memenuhi kewajiban pembayaran
sesuai ketentuan, termasuk biaya penggantian meter dan biaya materai jika diperlukan. Biaya
pemasangan PLTS atap juga menjadi tanggung jawab pelanggan, tidak terkecuali biaya renovasi/
perbaikan struktur atap jika diperlukan.
4. Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS
Badan usaha ini dipilih dan ditentukan oleh pelanggan PLTS atap, sebagai penyedia
jasa perencanaan, perancangan, serta pembangunan dan pemasangan PLTS pada atap
bangunannya. Biasanya, badan usaha ini juga dapat membantu mengurus semua persyaratan
yang diperlukan, termasuk izin operasi maupun sertifikat laik operasi.
5. Lembaga Inspeksi Teknis (LIT)
LIT terlibat dalam proses pengujian dan penerbitan sertifikat laik operasi, setelah sistem PLTS
atap selesai dipasang oleh badan usaha yang ditunjuk. Berdasarkan hasil pengujian, SLO akan
diterbitkan jika instalasi kelistrikan yang dipasang telah sesuai dengan standar keamanan dari
PLN. Tanpa adanya SLO, PLN tidak dapat melanjutkan proses pemasangan meter ekspor
impor. Tetapi untuk pelanggan PLTS atap dengan kapasitas kurang daria 500 kVA, SLO ini
dianggap telah terpenuhi dengan menyediakan dokumen seperti hasil uji pabrikan, sertifikat
produk, atau dokumen standar keselamatan produk yang setara lainnya.
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Biaya Penyambungan
Seperti dijelaskan pada Bagian B1, bahwa pelanggan PLN yang mengajukan permohonan pemasangan PLTS
Atap akan dikenakan biaya penggantian kWh meter. Besaran biaya ini merupakan kebijakan PLN setempat,
sesuai dengan jenis dan harga kWh meter yang digunakan, atau pertimbangan lain jika ada. Sebagai ilustrasi,
berikut gambaran biaya penyambungan PLTS atap32 di daerah Jabodetabek pada tahun 2018-2019:
1. Untuk sistem kelistrikan 1 phase, dengan rentang daya antara 1.300 VA hingga 11.000 VA, kisaran biaya
penyambungan adalah antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah
2. Untuk sistem kelistrikan 3 phase, dengan rentang daya antara 6.600 VA hingga 13.200 VA, kisaran biaya
penyambungan adalah antara 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah
3. Untuk sistem kelistrikan 3 phase, dengan rentang daya antara 16.500 VA hingga 23.000 VA, biaya
penyambungan adalah sekitar 6 juta rupiah
4. Untuk sistem kelistrikan 3 phase yang kWh meter eksistingnya telah memiliki fitur ekspor impor, biaya
penyambungan adalah sekitar 1,75 juta rupiah
Hingga saat ini, pelanggan PLTS atap yang telah terdaftar di PLN sebagian besar berada di wilayah Jabodetabek.
Hingga akhir tahun 2019, baru ada satu pelanggan PLTS atap di wilayah Sumatera Utara (pelanggan rumah
tangga), dan tujuh pelanggan PLTS atap di wilayah Aceh (pelanggan fasum - sekolah/pesantren). Sebagai
gambaran, berdasarkan informasi pada tahun 2019, biaya penyambungan yang dikenakan di wilayah Aceh33
adalah sekitar 1,050 juta rupiah bagi pelanggan dengan sistem kelistrikan 1 phase. Sedangkan bagi pelanggan
dengan sistem kelistrikan 3 phase, biaya penyambungan yang dikenakan adalah sekitar 1,6 juta rupiah.
Tata cara pembayaran akan diinformasikan kepada pelanggan PLN wilayah setempat, yang biasanya harus
diselesaikan sebelum dilakukan penyambungan (kWh meter ekspor impor) oleh PLN, termasuk biaya
penambahan daya jika permohonan yang diajukan adalah penambahan daya dengan PLTS atap. Sehingga, secara
keseluruhan, biaya yang dikenakan kepada pelanggan dengan PLTS atap adalah sebagai berikut:
1. Biaya yang dikenakan sebelum pemasangan kWh meter ekspor impor, yang meliputi biaya penggantian alat
meter, biaya penambahan daya (jika sekaligus penambahan daya), biaya materai sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan PPN (jika ada),
2. Biaya yang dikenakan dalam tagihan listrik, yang meliputi biaya tagihan listrik sesuai ketentuan berlaku, pajak
penerangan jalan (PPJ), dengan ketentuan rekening minimum selama 40 jam yang tetap harus dibayarkan
jika pemakaian listrik PLN oleh pelanggan kurang dari nilai minimum tersebut.

Persyaratan Operasi dan Penyambungan
Sesuai dengan ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Menteri No.16 tahun 2019, bahwa pelanggan PLTS atap
(untuk kepentingan sendiri) dikenakan persyaratan izin operasi dan SLO berdasarkan kapasitas sistem yang
dibangun. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Izin Operasi
Persyaratan izin operasi dikenakan pada pelanggan PLTS atap dengan kapasitas di atas 500
kVA. Pengurusan izin operasi dilakukan sesuai ketentuan pengurusan perizinan di wilayah
setempat. Biasanya, izin operasi telah masuk dalam sistem perizinan terpadu satu pintu atau
melalui online single submission (OSS).
32) Sumber: ATW, 2020
33) Sumber: PLN Wilayah Aceh, 2019
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Bagi pelanggan PLTS atap dengan kapasitas di bawah 500 kVA diharuskan untuk memberikan
laporan pemasangan PLTS atap kepada Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan.
Informasi yang harus dicantumkan dalam laporan tersebut adalah data identitas pelanggan, data
teknis sistem PLTS atap (kapasitas, modul surya, inverter, dll), serta detail lokasi pemasangan
PLTS atap. Contoh format laporan pemasangan PLTS atap disajikan pada lampiran G.
Penyampaian laporan tersebut dipersyaratkan minimal 1x oleh pelanggan PLN.
2. Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Persyaratan SLO sistem PLTS atap dikenakan kepada pelanggan PLTS atap dengan kapasitas
di atas 500 kVA. Permohonan SLO dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan
penyambungan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero). Atau, dapat juga dilakukan dengan
mengikuti prosedur penerbitan SLO melalui pendaftaran pada laman www.slo.djk.esdm.
go.id/pendaftaran dan mengisi formulir yang disediakan. Selain data mengenai identitas, lokasi
pemohon, dan daya sistem, pemohon juga diminta untuk menentukan LIT yang dipilih untuk
melakukan pemeriksaan. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah langsung menghubungi LIT
yang dikehendaki dan mengajukan pengurusan SLO. Daftar LIT yang terakreditasi dapat dilihat
pada laman https://slodjk.esdm.go.id/.
Bagi pelanggan PLTS atap dengan kapasitas di bawah 500 kVA, akan dinyatakan memenuhi
ketentuan wajib SLO sistem PLTS atap melalui kepemilikan hasil uji pabrikan, sertifikat produk,
atau dokumen standar keselamatan produk yang setara. Walaupun demikian, pada praktiknya
pelanggan akan dimintakan SLO sistem kelistrikan rumah/bangunannya oleh PLN. Sehingga,
pelanggan tetap mengurus SLO sistem kelistrikan rumah/bangunannya. Proses pengurusan
SLO dilakukan sesuai dengan prosedur di atas. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa terdapat dua
jenis SLO yang berbeda, yaitu:
1.
SLO pembangkit (untuk sistem PLTS atap),
2.
SLO tegangan rendah (sistem kelistrikan rumah/bangunan).
Berikut gambaran alur pengurusan SLO oleh pelanggan PLN. Sesuai dengan pihak yang terlibat,
skema tersebut menunjukkan peran masing-masing pihak yang ditunjukkan dengan warna hijau
untuk pelanggan PLN, warna kuning untuk LIT, dan warna merah untuk pemerintah (Ditjen
Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM).
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Gambar 50 Skema Alur Pengurusan SLO
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Lampiran A – Gambaran Investasi Pemasangan PLTS
Atap oleh Pemerintah
Untuk memberikan gambaran yang lebih representatif, tabel berikut menyajikan rata-rata biaya pembangunan
dan pemasangan PLTS atap yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Perlu dicatat tahun dan lokasi pemasangan
karena akan mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, besaran kapasitas sistem PLTS yang
dipasang serta perlu atau tidaknya renovasi/penguatan struktur atap sebelum pemasangan panel surya juga
mempengaruhi besaran biaya investasi.

Dari perspektif investasi, berikut gambaran nilai keekonomian PLTS atap bagi pelanggan PLN:
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Lampiran B – Format Surat Permohonan Pemasangan
Net Metering

Nama
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Lampiran C – Formulir Data Permohonan
Pemasangan PLTS Atap
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Lampiran D – Format Surat Kuasa Pelanggan PLN
kepada Badan Usaha
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Lampiran E – Contoh Surat Izin/Persetujuan
Perubahan Tarif & Daya dengan PLTS Atap
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Lampiran F – Contoh Surat Laik Operasi (SLO)
Tegangan Rendah
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Lampiran G – Format Laporan Pemasangan PLTS Atap
< 500 kVA
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Lampiran H – Daftar Perangkat Lunak Perencanaan
dan Perancangan Sistem PLTS Atap
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