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Dorong efisiensi energi, UOB Indonesia luncurkan U-Energy, platform 

pembiayaan terintegrasi pertama di Asia  

Pemilik gedung, perusahaan penyedia energi dan pemilik rumah dapat mengurangi rata-rata 20 

persen penggunaan energi dengan memanfaatkan pembiayaan hijau UOB untuk proyek efisiensi 

energi. 

 

Jakarta, 23 Juni 2022 –  UOB Indonesia hari ini meluncurkan U-Energy, platform pembiayaan 

terintegrasi yang pertama di Asia dalam rangka mendorong pengembangan dan adopsi proyek 

efisiensi energi bagi bangunan dan rumah di Tanah Air. Langkah ini menyusul keberhasilan 

peluncuran platform serupa di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Melalui U-Energy, UOB Indonesia 

membantu bisnis dan pemilik rumah melakukan penghematan tagihan listrik, mencapai emisi karbon, 

dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  

 

Pada tataran global, bangunan dan proyek konstruksi menyumbang 38 persen emisi karbon, menurut 

data dari the Global Alliance for Buildings and Construction1. Di Indonesia, komitmen yang kuat untuk 

andil dalam penanganan perubahan iklim diperkuat dengan penyusunan kebijakan utama dalam 

sektor energi. Indonesia juga menargetkan untuk mengurangi emisi dan mencapai emisi nol bersih 

pada tahun 2060 atau lebih cepat dari itu2. Demi mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan 

transisi agar energi baru dan terbarukan dapt menyumbang sebesar 23 persen terhadap total bauran 

energi pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 20503. 

 

Sementara pemilik bangunan dan pemilik rumah terus menyatakan ketertarikan terhadap proyek 

efisiensi energi guna mengurangi penggunaan energi, mereka kerap mengalami kekurangan 

dukungan dana dan kemampuan dalam menemukan perusahaan jasa energi (ESCO). Bertolak dari 

hal tersebut, UOB telah mengembangkan U-Energy untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 

 

                                                      
1 Sumber: 2020 Global Status Report for Buildings and Construction 
2 Sumber: Artikel dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: “COP ke-26, Menteri 
ESDM Sampaikan Komitmen Indonesia Capai Net Zero Emission”, 3 November 2021  
3 Sumber: Artikel dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: "Kejar Target Bauran 
Energi 2025, Dibutuhkan Investasi EBT Hingga USD36,95 Miliar", 4 Desember 2019 

https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://migas.esdm.go.id/post/read/cop-ke-26-menteri-esdm-sampaikan-komitmen-indonesia-capai-net-zero-emission
https://migas.esdm.go.id/post/read/cop-ke-26-menteri-esdm-sampaikan-komitmen-indonesia-capai-net-zero-emission
https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/06/2419/kejar.target.bauran.energi.2025.dibutuhkan.investasi.ebt.hingga.usd3695.miliar
https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/06/2419/kejar.target.bauran.energi.2025.dibutuhkan.investasi.ebt.hingga.usd3695.miliar
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Bapak Harapman Kasan, Wholesale Banking Director UOB Indonesia mengatakan, “Sebagai sebuah 

bank, kami memiliki tanggung jawab untuk bermitra dengan nasabah dalam transisi menuju 

pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senang dapat memperkenalkan U-Energy 

yang merupakan sebuah platform keuangan terintegrasi yang progresif untuk membantu pemilik 

rumah dan bangunan dalam berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih. Melalui U-Energy 

ini, kami telah membangun sebuah ekosistem mitra untuk memungkinkan akses yang sederhana dan 

lebih cepat terhadap solusi efisiensi energi bagi nasabah, sebagai peran dalam mendukung tujuan 

pemerintah terhadap pengembangan rendah karbon.  

 

“Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta orang dan efisiensi energi akan membantu 

memastikan ketahanan energi jangka panjang serta menciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, 

berdasarkan laporan McKinsey, Indonesia masih tertinggal dalam hal pengembangan energi 

terbarukan dan hanya baru memanfaatkan 2 persen dari potensi gabungan antara energi geotermal, 

surya, angin, air, dan biomas. Hanya 12 persen listrik di Indonesia berasal dari energi terbarukan. 

Seraya kita membangun masa depan yang berkelanjutan, kami menyadari peran kami dalam 

mendukung dan memperluat bisnis dan pemilik rumah. Solusi end-to-end kami akan membantu klien 

mengurangi biaya energi dan jejak karbon.”  

 

Di Indonesia, platform U-Energy akan bekerjasama dengan empat penyedia jasa energi lokal yang 

dapat dimanfaatkan nasabah dalam proyek efisiensi energi, antara lain PT Amerindo Energy 

Solutions (yang juga dikenal dengan ‘Synergy Efficiency Solutions’), Barghest Building Performance, 

G-Energy, dan Schneider Electric. Mitra-mitra U-Energy ini dapat mendukung proyek efisiensi energi 

seperti dalam hal mendukung pemanfaatan chiller and efisiensi pendingin udara, pemasangan panel 

surya di atap, peralihan ke lampu LED, pengoptimalan sistem pengeolaan listrik dan energi, 

pengubahan muka bangunan untuk memantulkan cahaya matahari langsung guna mengurangi 

penyerapan panas, serta mengganti tangga berjalan dengan teknologi regenerasi energi. 

 

Perusahaan jasa energi berperan sangat penting dalam ekosistem dengan menyediakan teknologi 

dan layanan seperti konsultasi proyek, audit energi desain yang hemat biaya, serta implementasi dan 

pengelolaan end-to-end untuk retrofitting bangunan. Rata-rata, perusahaan layanan energi untuk 



 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

 

 

 

 

pengelolaan platform U-Energy akan membantu nasabah mengurangi sekurang-kurangnya 20 

persen penggunaan energi4. 

 

Opsi pembiayaan yang fleksibel untuk pemilik bangunan  

Pemilik bangunan industri dan komersil dapat memilih pembelian langsung peralatan atau skema 

penghematan energi dengan pembiayaan hijau UOB. Berdasarkan skema ini, pemilik bangunan 

dapat memperoleh pinjaman, dengan menyetujui pemanfaatan peralatan yang optimal dan sistem 

penyesuaian ukuran alat-alat oleh mitra U-Energy. Guna menjamin kecepatan, pengajuan pinjaman 

dari pemilik bangunan yang sudah menjadi nasabah UOB akan diproses cepat untuk memperoleh 

persetujuan. Sebagai alternatif, pemilik bangunan dapat mengadopsi model “energy-as-service” dan 

dalam hal ini UOB akan menyediakan pinjaman hijau bagi mitra U-Energy tanpa biaya di muka bagi 

pemilik bangunan. 

 

Bagi pemilik rumah, UOB menawarkan fleksibilitas. Adapun kartu kredit UOB digunakan sebagai 

mode pembayaran untuk retrofitting dalam proyek efisiensi energi. 

  

U-Energy merupakan bagian dari rangkaian solusi Sustainable Financing UOB yang termasuk dalam 

UOB Smart City Sustainable Finance Framework. Sebelumnya, UOB Indonesia telah meluncurkan 

U-Solar, yang merupakan platform pembiayaan terintegrasi pertama di Asia untuk tenaga surya. Tiga 

kerangka keuangan yang berkelanjutan dari UOB lainnya adalah UOB Green and Sustainable Trade 

Finance and Working Capital Framework, UOB Sustainable Finance Framework for Green Building 

Developers and Owners, dan UOB Green Financing Framework for Circular Economy. Sejalan 

dengan the United Nations Sustainable Development Goals, kerangka keuangan berkelanjutan UOB 

memungkinkan perusahaan mengajukan produk yang ramah lingkungan atau terkait dengan 

pembangunan keberlanjutan tanpa harus mengembangkan kerangka pembiayaan sendiri. 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai U-Energy, silakan kunjungi: http://www.UOBgroup.com/u-

energy. 

 – Selesai – 

                                                      
4 Sumber: https://www.uobgroup.com/u-energy/singapore/business.page#frequentlyaskedquestions 

http://www.uobgroup.com/u-energy
http://www.uobgroup.com/u-energy
https://www.uobgroup.com/u-energy/singapore/business.page%23frequentlyaskedquestions
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Mengenai UOB Indonesia 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, sebuah bank ternama di Asia dengan 
jaringan global yang terdiri dari lebih 500 kantor di 19 negara dan wilayah di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. UOB 
Indonesia didirikan pada tahun 1956. Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri atas 41 kantor cabang, 107 kantor sub-cabang 
serta 150 ATM di 30 kota di 18 provinsi di seluruh Tanah Air. Layanan perbankan UOB dapat dinikmati melalui jaringan 
ATM regional, ATM Prima, jaringan Bersama serta jaringan Visa.   

UOB Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dan layanan prima bagi nasabah.  UOB Indonesia 
menghadirkan beragam produk perbankan dan layanan, termasuk layanan keuangan pribadi, perbankan untuk dunia usaha, 
perbankan komersial, perbankan perusahaan, pasar global, serta pengelolaan investasi. UOB Indonesia memperoleh 
peringkat AAA (udn) dari Fitch Ratings. 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel yang kuat melalui sejumlah produk tabungan, layanan hipotek serta kartu kredit. 
Layanan perbankan yang dihadirkan UOB Indonesia juga dapat diakses di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand 
melalui ratusan ATM UOB.   

TMRW, yakni bank digital UOB yang telah memenangkan penghargaan, melayani generasi nasabah Indonesia yang melek 
digital dengan memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan personal melalui penggunaan data dan umpan balik 
nasabah. Melalui TMRW, UOB berkomitmen membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dalam membangun 
hari esok yang lebih baik. 

UOB Indonesia juga menghadirkan berbagai produk komersial/korporat, termasuk produk dan layanan pengelolaan kas dan 
perbendaharaan.  UOB Indonesia terus berupaya membantu perusahaan-perusahaan dengan rencana ekspansi mereka 
dan telah mendukung banyak perusahaan dari sejumlah industri seperti konstruksi, pertambangan, real estate, dan sektor-
sektor layanan yang berekspansi di Indonesia. 

UOB Indonesia berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa perubahan bagi 
kehidupan pemangku kepentingan kami serta bagi masyarakat tempat kami berada.  Kami tidak hanya berdedikasi 
membantu pelanggan mengelola keuangan mereka secara bijaksana dan mengembangkan usaha mereka, tetapi juga terus 
teguh dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UOB Indonesia, silakan kunjungi:  www.uob.co.id  

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: 
 
Fatma Tri Hapsari 

Vice President 
Strategic Communications and Brand 
Tel: +62 21 2350 6000 
Email: fatmatri.hapsari@uob.co.id 
   

 
 
Maya Rizano 

Senior Vice President 
Head of Strategic Communications and Brand  
Tel: +62 21 2350 6000  
E-mail: maya.rizano@uob.co.id  
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