
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Pabrik Danone-AQUA Mambal
Memperkuat Pelaksanaan Presidensi G20 dalam Transisi Energi

Berkelanjutan

(BADUNG, 31 Agustus 2022) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik
Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan hari ini meresmikan secara langsung Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) Atap di kawasan pabrik Danone-AQUA Mambal, Kabupaten Badung, Bali.
Peluncuran PLTS Atap yang dibangun atas kerja sama dengan Berkeley Energy Commercial
Industry (BECIS) ini sekaligus memperkuat komitmen Indonesia terhadap fokus Presidensi G20
tentang pemanfaatan energi terbarukan yang tengah berlangsung saat ini. Pemasangan PLTS
Atap merupakan komitmen Danone-AQUA dalam memitigasi perubahan iklim dengan
mengurangi jejak karbonnya. PLTS Atap di pabrik Mambal merupakan PLTS Atap terbesar yang
diinisiasi oleh industri di Bali. Dengan kapasitas sistem sebesar 704 KWP dapat menghasilkan
listrik sebesar 1050 MWH per tahun dan dapat mengurangi sebesar 882 Ton CO2 per tahun.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik
Indonesia mengapresiasi langkah yang diambil oleh Danone-AQUA. “Salah satu isu prioritas



pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini adalah bagaimana mencapai karbon netral dan
memaksimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah
terus mengembangkan transisi dari bahan bakar fosil menuju penggunaan energi bersih. Kami
mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pelaku industri seperti Danone-AQUA dengan
peresmian PLTS Atap pada hari ini. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari perusahaan
sebagai salah satu pemangku kepentingan, karena telah mendukung fokus pemerintah dalam
penggunaan energi terbarukan dan berinovasi dalam upayanya menjalankan roda bisnis yang
berkelanjutan.”

Connie Ang, CEO Danone Indonesia mengatakan, “Perubahan iklim merupakan tantangan yang
kian mengemuka dan efeknya sangat kita rasakan saat ini. Sebagai perusahaan yang
mengusung Visi One Planet One Health, Danone percaya bahwa kesehatan bumi dan kesehatan
manusia saling berkaitan. Mengatasi dampak perubahan iklim adalah bagian dari upaya
perusahaan untuk terwujudnya bumi dan masyarakat yang lebih sejahtera. Danone
berkomitmen turut memitigasi perubahan iklim dengan ambisi penggunaan energi listrik
terbarukan hingga 100% pada tahun 2030 dan mencapai karbon netral pada tahun 2050.
Penggunaan PLTS Atap di pabrik-pabrik kami, dan salah satunya di Pabrik Mambal ini
merupakan pilar penting dalam strategi keberlanjutan bisnis dan kami mengundang seluruh
pemangku kepentingan, termasuk sektor industri untuk berperan serta mendukung upaya
pemerintah dalam transisi penggunaan energi terbarukan ini.”

Danone-AQUA merupakan pelopor pemanfaatan PLTS Atap di industri dalam negeri sejak 2017.
Peresmian PLTS Atap Pabrik Mambal merupakan rangkaian perwujudan komitmen penerapan
PLTS Atap di seluruh pabrik Danone-AQUA di Indonesia. Sebelumnya pemasangan sudah
dilakukan di fasilitas pabrik Danone-AQUA di Ciherang, Banyuwangi, Klaten, dan Mekarsari.
Inisiatif ini merupakan komitmen berkelanjutan Danone-AQUA terhadap lingkungan dan juga
pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Selain menggunakan PLTS Atap, Pabrik Danone-
AQUA Mambal juga telah memiliki Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN sebesar 800
MWH dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pencapaian target
bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen pada 2025.

I Wayan Koster, Gubernur Bali, dalam sambutannya menjabarkan, “Pemerintah Provinsi Bali
selalu mendukung inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait,
termasuk di antaranya sektor industri. Peresmian PLTS Atap Mambal oleh Danone-AQUA tentu
saja memberikan kontribusi positif terhadap capaian bauran energi dari sumber energi
terbarukan di Bali, dan sangat mendukung Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan “Bali
Mandiri Energi” sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali atau menjaga kesucian dan
keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana setiap pembangunan harus ramah lingkungan
dan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Kami juga mengapresiasi sinergi yang baik antara
Pemerintah Provinsi, PLN, Industri/swasta dan pemangku kepentingan terkait, sehingga
penggunaan energi terbarukan dapat diwujudkan, salah satunya adalah dengan implementasi
PLTS ini.”



“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong berbagai inovasi dalam
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sinergi antar sektor menjadi krusial untuk
mewujudkan percepatan transisi energi, sejalan dengan prioritas yang diemban Pemerintah
khususnya dalam kerangka Presidensi G20. Koordinasi dan kolaborasi yang apik diharapkan
mampu memberikan dampak lingkungan dan ekonomi bagi semua pemangku kepentingan
yang terlibat. Pada kesempatan ini, kita semua menyaksikan sebuah langkah konkrit yang
dilakukan Danone-AQUA sebagai pelaku industri, atas komitmen penggunaan energi bersih,
memasang PLTS Atap di seluruh pabriknya di Indonesia. Pemanfaatan energi surya ini
diharapkan mampu mendorong peningkatan target bauran EBT 23% di tahun 2025”, ujar Dadan
Kusdiana, Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM Republik Indonesia.

Dalam rencana strategis perusahaan, PLTS Atap di seluruh pabrik Danone-AQUA akan
mencapai total kapasitas lebih dari 15 MWP pada 2025 yang mampu menghasilkan tenaga
listrik sebesar 21 GWH sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 16.633 Ton CO2 per tahun.
Saat ini total penggunaan PLTS Atap di lima pabrik Danone-AQUA di Indonesia telah mencapai
kapasitas 6,9 MWP.

Selain memitigasi perubahan iklim yang tertuang dalam konsep sirkularitas karbon, Danone-
AQUA juga menerapkan sirkularitas kemasan dalam inisiatif pengelolaan sampah kemasan
plastik, yang saat ini diimplementasikan melalui program #BijakBerplastik, serta konsep
sirkularitas air yang merupakan merupakan kontribusi Danone-AQUA dalam melindungi sumber
daya air secara menyeluruh, menggunakan air secara bertanggung jawab dan meningkatkan
akses air bersih untuk masyarakat, sanitasi, dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat di
sekitar pabrik dan di berbagai wilayah di Indonesia yang masih kekurangan akses air bersih.###

Tentang Danone-AQUA

Danone-AQUA merupakan pelopor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Minuman Ringan di Indonesia yang didirikan tahun 1973. Sebagai merek
asli Indonesia, selama hampir 50 tahun, Danone-AQUA selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada masyarakat dengan menyediakan hidrasi
sehat dan menjaga keberlanjutan alam. Hal ini sejalan dengan visi Danone, “One Planet, One Health”, dimana kami percaya bahwa kesehatan
masyarakat ditentukan dari gaya hidup dan lingkungan yang sehat. Sebagai perwujudan visi dan komitmen dalam mengelola operasional secara ramah
lingkungan dan berkelanjutan, Danone-AQUA menerapkan inisiatif “One Circular Planet” yang berfokus pada sirkularitas air, sirkularitas kemasan dan
sirkularitas karbon.

Danone-AQUA juga memprakarsai program daur ulang pertama, "AQUA Peduli" pada tahun 1993 sebagai langkah awal menuju model pengemasan
yang lebih sirkular. Saat ini, kami mampu mengumpulkan 15,000 ton plastik setiap tahunnya lewat 6 Unit Bisnis Daur Ulang berbeda di Indonesia.
Pada tahun 2018, Danone-AQUA meluncurkan gerakan #BijakBerplastik yang menggarisbawahi tiga komitmen untuk mengatasi permasalahan sampah
plastik di Indonesia: Edukasi Daur Ulang kepada Konsumen, Inovasi Kemasan Produk, dan Pengembangan Infrastruktur Pengumpulan Sampah.
Sebagai bentuk inovasi kemasan, AQUA telah meluncurkan AQUA LIFE, botol air minum pertama di Indonesia yang terbuat dari 100 persen plastik
daur ulang.

Danone-AQUA adalah bagian dari kelompok usaha DANONE, salah satu produsen produk makanan dan minuman terbesar di dunia. Di Indonesia
sendiri, unit usaha DANONE meliputi tiga kategori utama, yaitu minuman (AMDK, minuman ringan non karbonasi, dan minuman teh), Nutrisi untuk
Kehidupan Awal (Nutricia dan Sarihusada), serta nutrisi medis. Danone-AQUA merupakan Perusahaan FMCG pertama di Indonesia yang bersertifikasi
B-Corp, yaitu standar tertinggi terhadap kinerja sosial dan lingkungan, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keberlanjutan Danone- AQUA dapat
diakses melalui www.aqua.co.id. Untuk masukan serta keluhan pelanggan, dapat disampaikan melalui AQUA Menyapa Bebas Pulsa 08001588888 atau
melalui Facebook Sehat AQUA dan www.aqua.co.id.
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