UOB meluncurkan U-Solar, ekosistem industri tenaga surya pertama di Asia
untuk mendorong pengembangan dan adopsi energi terbarukan
Malaysia merupakan negara ASEAN pertama dalam jaringan regional Bank yang membantu
perusahaan dan konsumen beralih ke tenaga surya

Singapura, 30 Oktober 2019 – United Overseas Bank (UOB) baru-baru ini meluncurkan U-Solar,
ekosistem industri tenaga surya pertama di Asia untuk mendorong pertumbuhan dan adopsi energi
terbarukan di Asia Tenggara. Melalui U-Solar, Bank menghubungkan bisnis dan konsumen di seluruh
mata rantai dan membantu semua pihak menjalankan perannya dalam upaya kolektif untuk beralih pada
ekonomi rendah karbon.
Malaysia adalah negara pertama dalam jaringan UOB di ASEAN yang meluncurkan ekosistem U-Solar.
Melalui U-Solar, Bank menawarkan serangkaian solusi finansial untuk mendukung mata rantai tenaga
surya; mulai dari pengembang proyek bertenaga surya; kontraktor teknik, pengadaan, dan konstruksi
(engineering, procurement and construction – EPC), serta pengguna akhir tenaga surya, termasuk
konsumen dan perusahaan.
Dalam mendukung pertumbuhan industri tenaga surya, UOB menyediakan solusi keuangan hijau (green
financing) bagi pengembang proyek tenaga surya, seperti sukuk, pinjaman untuk proyek, dan pendanaan
portofolio, serta layanan pengelolaan kas. Untuk kontraktor EPC, UOB menawarkan solusi pembiayaan
komprehensif berbasis kontrak, mulai dari penawaran obligasi dan penerbitan surat pinjaman, hingga
jaminan performa dan fasilitas modal kerja. Melalui portal online U-Solar, Bank juga menghubungkan
para pemain industri ini dengan calon konsumen yang mencari solusi tenaga surya untuk pabrik, kantor,
atau rumah mereka.
Untuk mempromosikan adopsi tenaga surya oleh pengguna akhir, yang mencakup perusahaan dan
konsumen, U-Solar menawarkan jalur tunggal bagi mereka agar lebih mudah mengakses layanan yang
ditawarkan oleh mitra-mitra UOB di seluruh kawasan. Mereka juga dapat memanfaatkan solusi
pembiayaan UOB untuk instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan sistem tenaga surya berdasarkan
kebutuhan bisnis atau pribadi mereka untuk beralih ke tenaga surya.

1

Wee Ee Cheong, Deputy Chairman and Chief Executive Officer, UOB, mengatakan, “Industri energi yang
berkelanjutan adalah kunci mempertahankan perkembangan ekonomi dan masyarakat yang sehat.
Melalui kerja sama dengan mitra dan nasabah dalam ekosistem kami, kita dapat menciptakan dampak
ekonomi dan sosial yang positif. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab kita bersama untuk membantu
kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan ini.

U-Solar memimpin di Malaysia
Peluncuran U-Solar di Malaysia hari ini diresmikan oleh YB Yeo Bee Yin, Menteri Energi, Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia (MESTECC). Kolaborasi UOB
Malaysia dengan penyedia layanan energi surya terdepan, mulai dari ERS Energy, PlusSolar, dan
Solarvest, akan menawarkan paket layanan pemasangan, pemesanan, pengoperasian dan purna jual
sistem tenaga surya bagi pemilik bisnis dan rumah pribadi.
YB Yeo mengatakan, “Peluncuran program U-Solar oleh UOB sebagai sebuah layanan ekosistem
menjawab kekhawatiran industri tenaga surya, yang dimaksudkan sebagai pasar energi tenaga surya
terintegrasi pertama di Asia, di pasar-pasar utama UOB di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia,
Thailand dan Indonesia. Saya bangga karena UOB telah memilih Malaysia untuk menjadi negara pertama
dalam meluncurkan program ini.
Wong Kim Choong, Chief Executive Officer UOB Malaysia, mengatakan, “Melalui riset dan interaksi kami
dengan nasabah, kami telah memperhatikan bahwa banyak di antara mereka menganggap penggunaan
tenaga surya membutuhkan modal awal yang intensif dan biaya pemeliharaan yang mahal. Dengan USolar, kami berharap dapat membantu nasabah lebih memahami keuntungan menggunakan tenaga
surya, dan untuk menjawab kekhawatiran mereka tentang biaya dengan menyediakan rencana
pembayaran kembali yang fleksibel dengan harga pasar yang kompetitif.”
U-Solar menawarkan dua solusi yang fleksibel untuk membantu perusahaan-perusahaan di Malaysia
mengadopsi tenaga surya dengan modal awal yang kecil. Perusahaan dapat membeli sistem tenaga
surya untuk pabrik atau kantornya dengan pinjaman hijau U-Solar yang ditawarkan oleh UOB Malaysia,
dan juga dapat mengajukan untuk mendapatkan potongan harga sebesar dua persen dalam Skema
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Pendanaan Teknologi Hijau 2.01 milik pemerintah untuk pembelian mereka. Mereka juga dapat
memanfaatkan insentif pajak pemerintah dalam program skema Kelonggaran Pajak Investasi Hijau dan
Pengecualian Pajak Investasi Hijau2. Selain itu, bisnis dapat mendaftarkan diri untuk perjanjian sewa
tenaga surya jangka panjang dengan mitra-mitra U-Solar Bank.
Bagi pemilik hunian pribadi, UOB Malaysia menawarkan program cicilan nol persen hingga 36 bulan3
dalam portal online U-Solar untuk pembelian sistem tenaga surya. Nasabah juga dapat menikmati
fasilitas tanpa biaya awal untuk layanan yang disediakan oleh mitra-mitra U-Solar UOB, termasuk
penilaian, pemasangan dan pemeliharaan panel-panel dan sistem tenaga surya di rumah hunian mereka.
“Melalui kolaborasi kami dengan penyedia layanan tenaga surya terdepan di Malaysia, ERS Energy,
PlusSolar, dan Solarvest, kami berharap dapat mendorong adopsi tenaga surya yang lebih besar di
seluruh Malaysia. Hal ini juga akan membantu mendukung program Pengukuran Energi Bersih dari
Otoritas Pembangunan Malaysia4 dan target energi terbarukan dari MESTECC sebesar 20 persen dalam
bauran penciptaan energy hingga tahun 2025,” kata Wong.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang U-Solar, kunjungi www.UOBgroup.com/U-Solar

- Selesai -
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Skema yang diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia pada April 2018 untuk mempercepat ekspansi
invetasi hijau oleh perusahaan-perusahaan melalui pembiayaan dari institusi keuangan yang berpartisipasi di
negara tersebut.
2 Inisiatif yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2018 untuk mendorong pembelian dan
penjualan teknologi hijau
3 Sesuai dengan syarat dan ketentuan kartu kredit UOB yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Kunjungi
UOB.my/ipp untuk informasi lebih lanjut
4 Efektif 1 Januari 2019, NEM akan mengizinkan energi berbasis tenaga surya untuk diekspor kembali ke jaringan
listrik berdasarkan kompensasi satu untuk satu (one-on-one offset). Hal ini berarti untuk setiap 1kWh yang diekspor
ke jaringan listrik akan dikompensasi dengan 1 kWh yang dikonsumsi dari jaringan listrik. Sumber: SEDA Malaysia
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Tentang United Overseas Bank
United Overseas Bank Limited (UOB) adalah sebuah bank terdepan di Asia yang memiliki jaringan global di lebih dari 500
representatif di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Utara. Sejak didirikan pada 1935, UOB telah tumbuh
secara organik dan melalui serangkaian proses akuisisi strategis. UOB memiliki rating tinggi sebagai salah satu bank terdepan di
dunia: Aa1 oleh Moody’s dan AA- oleh Standard & Poor’s juga Fitch Ratings.
Selama lebih dari delapan dekade, dari generasi ke generasi staf UOB telah mempertahankan semangat kewirausahaan, fokus
pada pembentukan nilai berjangka panjang dan komitmen yang tidak tergoyahkan untuk melakukan apa yang benar untuk
pelanggan dan kolega kami.
UOB berdedikasi menjadi penyedia jasa finansial yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk membawa perubahan dalam
kehidupan berbagai pihak yang berhubungan dengan mereka dan dalam komunitas di mana mereka beroperasi. Sebagaimana
UOB berdedikasi untuk membantu para pelanggan untuk mengatur finansial mereka dengan bijak dan menumbuhkan bisnis
mereka, UOB dengan teguh mendukung pengembangan sosial, terutama melalui bidang seni, anak-anak dan pendidikan.
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