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ENERGY FUND (SEF)

Proyek energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi energi (EE) perlu mendapat dukungan

dari berbagai pihak. Salah satu peran yang diambil oleh MTRE3 adalah memberikan

dukungan asistensi teknis dan fasilitasi pengurangan risiko kepada proyek EBT/EE agar

dapat mengakses pembiayaan yang berkelanjutan. Harapannya semakin banyak proyek-

proyek EBT/EE yang terbangun dan pemanfaatannya semakin meningkat, sehingga dapat

berkontribusi pada target bauran energi nasional dan penurunan emisi gas rumah kaca. 

PENINGKATAN PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PROYEK

ENERGI BARU TERBARUKAN DAN EFISIENSI ENERGI 



|
|

Tujuan: mendukung proyek-proyek EBT/EE

skala kecil menengah agar dapat dibiayai oleh

bank dengan memperbaiki dan meningkatkan

aspek bankability-nya (seperti aspek teknis,

finansial, legal dan socio-environment) 

Target: produsen listrik swasta (IPP),

pengembang proyek EBT/EE, pemilik

bangunan untuk sektor efisiensi energi dan

Energy Service Company (ESCO)

Bentuk dukungan SEF:
Memberikan asistensi teknis untuk proyek

EBT/EE dalam mengakses pembiayaan 

Melakukan review dokumen proyek dari

sisi teknis, finansial, legal dan socio-
environment
Memberikan dukungan-dukungan

teknis yang diperlukan, seperti studi

kelayakan, DED, grid study, dsb
Memberikan perbaikan dari sisi analisa

finansial dengan menggunakan asumsi-

asumsi terkini

Memfasilitasi negosiasi jual-beli listrik

dengan PLN dan pemberi pinjaman 

Fasilitas De-risking. 

*Saat ini MTRE3 sedang mengembangkan skema kedua untuk struktur kerja sama SEF

Kebutuhan untuk meningkatkan sumber

pembiayaan untuk proyek-proyek EBT/EE

Perlunya kebijakan yang dapat mendorong

perbankan atau institusi pembiayaan untuk

membiayai proyek-proyek EBT dan EE dengan risiko

pembiayaan yang minim

Perlunya peningkatan kapasitas teknis dalam

penyusunan maupun pengkajian dokumen

teknis/studi kelayakan untuk proyek EBT dan EE

Terbatasnya jumlah pengembang yang dapat

memenuhi syarat-syarat pembiayaan dilihat dari

aspek biaya seperti harga/tarif, modal, serta aspek

teknis seperti pengalaman dan kualitas teknis

proyek itu sendiri

Proyek MTRE3 merupakan kerja sama antara United Nations Development Programme

(UNDP) dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE),

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
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Tiga Komponen Utama MTRE3 

Memberikan Dukungan Kepada:

Opsi mitigasi perubahan iklim untuk
pembangkit energi berbasis EBT dan
EE

Transformasi pasar melalui implementasi
aksi-aksi mitigasi pada pembangkit
energi berbasis EBT dan EE 

Sistem MRV dan registrasi nasional
untuk aksi-aksi mitigasi pembangkit
energi berbasis EBT dan EE

Hibah dari 
Global Environment

Facility (GEF)

Mendukung
perencanaan dan

implementasi aksi-aksi
mitigasi perubahan

iklim pada sektor
pembangkit dan

pengguna akhir energi
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Tantangan dalam 

Pembiayaan Proyek 

Pembangkit  Listrik Berbasis EBT



Pembuatan studi kelayakan untuk mendorong skema

biaya campuran atau yang biasa disebut sebagai

blended finance untuk proyek PV hybrid, biogas dan

hidro yang tersebar di Indonesia

Capaian Implementasi SEF

Riau

Biomas
3MW

Pre-Negotiation
Biogas
5MW

Pre-Negotiation

Kepulauan
Riau

Biomas
2,4MW

Pre-Negotiation

Sumatera 
Barat

PLTA
19MW

Pre-Negotiation

Aceh

PLTA
16MW

Pre-Negotiation

Keterangan

Fasilitasi dan pendampingan negosiasi perjanjian

jual-beli listrik dengan dengan off-taker dan potential
lenders

Jawa Barat

PLTM
2,8 MW, 4MW, 4,4MW

Post-Negotiation

Tahapan Mengakses SEF

Kriteria Seleksi

 IPP yang berminat dapat mengirimkan LoI dan proposal

(profil proyek) untuk dapat mengakses fasilitas SEF ke

alamat email info@mtre3.id

LoI ditujukkan kepada Direktur Jenderal EBTKE sebagai 

National Project Director MTRE3, cc: UNDP

Pertanyaan lainnya dapat dikirimkan ke alamat email

info@mtre3.id

a. Status proyek: 
Progres proyek dalam hal
pembiayaan
i. Apakah sudah terdaftar dalam Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

ii. Apakah sedang dalam proses tender atau proses

negosiasi perjanjian jual-beli listrik

iii. Apakah sudah memiliki perjanjian jual beli dan

sedang dalam proses diskusi dengan calon pemodal

b. Latar belakang IPP: 
Sponsor proyek, kesiapan equity proyek, serta

pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola

proyek EBT

c. Besaran nilai proyek

d. Timeline proyek

e. Dukungan yang dibutuhkan
oleh proyek 
Studi kelayakan, detail engineering design atau proyek

perencaan fisik dan dokumen

teknis/finansial/lingkungan/hukum lainnya

 Langkah I - Penjajakan Minat Pasar

a. SEF menginformasikan fasilitas program 

kepada kandidat IPP

b. Kandidat IPP mengajukan proposal kepada SEF

berupa Letter of Intent (LoI) dan profil proyek

 Langkah II - Proses Seleksi

Pertemuan dan diskusi dengan IPP

untuk verifikasi proposal proyek

 Langkah III - Hasil Akhir

a. Review dan evaluasi proposal

b. Keputusan akhir atas proposal proyek IPP

“Masalah paling besar, terutama bagi perusahaan saya, dalam

mengakses pembiayaan adalah kualitas dan kelayakan proyek dari sisi

teknis dan keekonomian. Kami merasa hal itu menjadi batu sandungan

terbesar. Namun bersama SEF, kami mendapatkan fasilitasi dalam
hal peningkatan kualitas studi kelayakan teknis dan non teknis,
serta asistensi untuk berkomunikasi dengan calon investor dan
kreditur. Kini proyek kami telah dinyatakan layak dari segi teknis dan

keekonomian dan kedepannya kami percaya proyek kami bisa menjadi

role model untuk proyek small scale biomass di seluruh Indonesia”

-Gerry Julian (Akuo Energy)

Dulu, kami mengalami kendala untuk persyaratan pengajuan

project financing seperti studi lingkungan dan sosial sesuai

standar IFC serta review atas perjanjian dengan pabrik kelapa

sawit dan mitigasi risiko atas struktur perjanjian. Namun SEF telah
memfasilitasi kami dalam hal studi lingkungan dan sosial serta
opini legal dari firma hukum independen. Kini, proyek kami
akan mendapatkan pinjaman/pembiayaan sebesar 57 Miliar
Rupiah dari perbankan.

-Anggit Saputra (PT Pasadena Biofuels Mandiri)
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