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Beyond Energy:
Tumbuh Bersama Masyarakat
dan Lingkungan
Keberadaan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
di lingkungan dan masyarakat diarahkan pada dampak
positif yang signifikan. Oleh sebab itu, PGE berkomitmen
untuk menyediakan energi bersih ramah lingkungan yang
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat
sekitar. Beyond Energy: Tumbuh Bersama Masyarakat dan
Lingkungan menjadi tema yang memperkuat komitmen
perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan
telah terlaksana dan memberikan dampak signifikan
pada masyarakat, sekaligus sebagai bentuk dukungan
dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
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Sekilas Capaian
9 PROPER EMAS

85,60

Hingga saat ini, PGE telah
memperoleh PROPER
EMAS 9 kali

Rata-rata Hasil studi Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) tahun 2019

21 anak

1.746 balita

Mantan
anak jalanan
yang telah
dibina dan diberdayakan
melalui wadah “Anak
Punk Wani Robah”

Jumlah total
balita yang
menerima
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) dari PGE
Area Kamojang

6.483
orang

Eco-Village
• Kampung
Sawahlega
• Kampung
Gekbrong
• Kampung Nangewer

Total
pengunjung
Pusat Konservasi Elang
Kamojang (PKEK)

89 Ton
Sampah yang
telah dikelola
dan direduksi
melalui program
bank sampah sejak
dibentuk tahun 2014

220
orang
Petani
kopi telah
memanfaatkan inovasi
‘Geocoffee”

Pengurangan emisi sebesar

0,052704
ton CO2/tahun

dari implementasi SIPHO

Rp104,8 Juta/
tahun
Omzet rata-rata petani
kentang Paus Pertato

SROI 1:3,47
untuk Jaringan PAUS PERTATO, yang artinya manfaat yang
diperoleh masyarakat mencapai 3,47 kali dari nilai investasi
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Kata Pengantar

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berkomitmen untuk tumbuh bersama
masyarakat dan lingkungan. Secara konsisten, PGE telah menjalankan tanggung
jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui lima pilar yaitu Peningkatan Kualitas
Pendidikan, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Peduli Lingkungan, Pembangunan
Infrastruktur dan Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pelaksanaan
TJSL, merupakan wujud komitmen kami ikut memberikan kontribusi nyata pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan khususnya di wilayah sekitar
operasi, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (SDGs).
Selain itu, PGE juga menerapkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan
efisiensi energi, guna mendorong daya dukung lingkungan hidup. Adapun inovasi
yang diterapkan mencakup aspek efisiensi energi, penurunan emisi, 3R limbah B3,
3R limbah padat non-B3, serta efisiensi air dan penurunan beban pencemar air,
perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan masyarakat. Data dan
informasi dalam buku ini mencakup data dan informasi dari PGE Area Kamojang,
Lahendong, Ulubelu, Karaha, dan Sibayak.
Melalui penerbitan buku ini, kami mempertegas komitmen dan implementasi terkait
TJSL dan inovasi pengelolaan lingkungan. Buku ini memaparkan berbagai program
dan inovasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus meminimalkan
dampak lingkungan.
Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat
luas tentang komitmen dan upaya yang telah dijalankan PGE untuk mengelola
potensi lokal, memberdayakan masyarakat, mengelola dampak lingkungan, serta
mendukung pencapaian SDGs.

PT Pertamina Geothermal Energy
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Sekilas PGE
PT

Pertamina

Geothermal

Energy

(PGE)

merupakan entitas anak PT Pertamina (Persero),
yang mengelola kegiatan usaha di bidang
pemanfaatan energi panas bumi. Pertamina
menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan
kepemilikan saham 91,09%. Pemegang Saham
lain adalah Pertamina Pedeve Indonesia.
Pengelolaan di bidang pemanfaatan energi

Diawali

panas bumi diawali dari kegiatan eksplorasi

Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit I

dan eksploitasi panas bumi, yang dilakukan

berkapasitas 30 MW pada 28 Januari 1983,

Pertamina

eksplorasi

hingga saat ini Perusahaan memiliki 672 MW

tersebut mengidentifikasi 70 wilayah panas

kapasitas terpasang dari 12 WKP. Seluruh WKP

bumi di Indonesia, yang potensial untuk

tersebar di Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara,

membangkitkan listrik.

Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Lampung

tahun

1974.

Hasil

dan

operasional

Sumatera

Pembangkit

Selatan.

Jumlah

Listrik

tersebut

Semula Pertamina menjadi satu-satunya badan

masih

usaha yang mengelola panas bumi. Namun

bertambahnya

berdasar pada Keputusan Presiden No. 76 Tahun

bumi untuk pembangkit listrik yang ramah

2000, Pemerintah menunjuk badan usaha lain

lingkungan.

akan

ditingkatkan

seiring

permintaan

dengan

energi

panas

yang dapat mengelola panas bumi di Indonesia.
Pertamina kemudian mengembalikan 16 dari

Ketersediaan panas bumi menjadi alternatif

31 Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) panas

energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan

bumi yang dikelolanya kepada Pemerintah.

secara

langsung

maupun

tidak

langsung.

Pengelolaan panas bumi dilakukan melalui dua
PGE didirikan sesuai Peraturan Pemerintah

cara, yaitu dioperasikan sendiri dan pengelolaan

No.31

berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (KOB).

Tahun

2003

yang

mengamanatkan

pengalihan usaha panas bumi dari Pertamina
kepada

entitas

anak.

Berdasarkan

Surat

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tanggal 18 Juni 2012 tentang Penegasan
Wilayah Kuasa dan Perubahan Batas-Batas
Koordinat Pengusahaan Sumber Daya Panas

Pengelolaan sendiri panas bumi, antara lain:
1. Sibayak: WKP Gunung Sibayak - Gunung
Sinabung, Sumatera Utara;
2. Kamojang: WKP Kamojang, Darajat, Jawa
Barat;
3. Lahendong: WKP Lahendong, Sulawesi

Bumi, maka Pertamina mengalihkan kuasa

Utara;

pengusahaan sumber daya panas bumi atas 14

4. Ulubelu:

WKP kepada PGE. Namun pada 19 Desember
2014,

Perusahaan

mengembalikan

WKP

Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu
kepada Pemerintah.

WKP

Gunung

WKP

Karaha

Way

Panas,

Lampung;
5. Karaha:

Cakrabuana,

Tasikmalaya, Jawa Barat;
6. Lumut Balai: WKP Lumut Balai dan
Margabayur, Sumatera Selatan.
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Wilayah Kerja

1

Seulawah Agam
2

Wilayah Kerja Kuasa Pengusahaan
Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi

Gunung Sibanyak - Gunung Sinabung
3

Area dengan skema Penglolaan
kontrak operasi bersama (KOB)

Gunung Sinual-bual (Sarulla)
A

Sarulla
4

Sungai Penuh
14

E

Bedugul
13

12

10
C
9
B
8
7
6
5

Gunung Lawu

Kraha Cakrabuana

11
D

Tabanan

Darajat

Kamojang - Drajat

Wayang Windu

Pangalengan

Gunung Salak

Cibeureum - Parabakti

Gunung Way Panas (Ulubelu)

Lumut Balai & Margabayur

Hululais
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Lahendong

Kebijakan, Struktur Oraganiasi,
Anggaran & Realiasi Dana TJSL
Kebijakan Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL)
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
beroperasi dengan memperhatikan
masyarakat dan lingkungan sekitar.
Perusahaan patuh pada ketentuan yang
berlaku di Indonesia atas pelaksanaan
kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL).
Kebijakan umum:
1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun
2012

tentang

Tanggung

Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas.
2. Peraturan

Presiden

No.

59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Perusahaan melaksanakan dan mengimplementasikan TJSL selaras dengan konsep triple
bottom line yaitu people, profit, planet (3P), yang saling terintegrasi. Di lain sisi, tanggung
jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan juga diharapkan dapat mendukung capaian SDGs.
Sebagai dasar pelaksanaan dari setiap program pengembangan masyarakat, Perusahaan
menggunakan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Selain itu, Perusahaan memiliki
kebijakan dan Tata Kerja Organiasasi (TKO). Ketiga landasan tersebut digunakan agar program
dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pemangku kepentingan dan Perusahaan, serta
dapat mendukung SGDs.
Kebijakan Perusahaan:
1. Pedoman Hubungan Pengelolaan Masyarakat No. A-003/PGE500/2015-S0.
2. Tata Kerja Organisasi (TKO) Pelaksanaan CSR dan Kehumasan No. B-007/PGE520/2016-S0.
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Struktur Oraganisasi
Penanggung Jawab dan
Pelaksana TJSL

President Director

Corporate Secretary

Government & Public
Relation Manager

Assistant Manager
Government Relation

Assistant Manager
Public Relation

Senior Supervisor
Permit

Senior Supervisor CSR

Officer Permit

Officer Publication

Senior Supervisor
Government & Public
Relation Area
(Kamojang, Ulubelu,
Lahendong, Karaha,
Lumut Balai, Sibayak)

Perusahaan telah membentuk penanggung

Pada

jawab dan pelaksana TJSL. Dalam struktur,

mendelegasikan kewenangan dan tanggung

fungsi

Relation

jawab TJSL kepada Pemimpin Area. Dalam

Government

bertanggung

Public

Perusahaan

perencanaan,

hal ini, Corporate Secretary di Kantor Pusat
maupun pemimpin dari masing-masing Area

kegiatan sesuai dengan kebijakan perusahaan

dapat mewakili Direksi untuk berkomunikasi

dan Pilar TJSL. Senior Supervisor Government

maupun berkonsultasi dengan masing-masing

& Public Relation dan Asisten CSR Area dari

pemangku kepentingan, terkait kegiatan TJSL,

masing-masing

untuk dapat mengetahui kebutuhan setiap

tetap

General

area

atas

area,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan-

kepada

jawab

&

masing-masing

bertanggung

Manager

Area,

jawab
dengan

pemangku kepentingan.

melakukan koordinasi dengan fungsi

Government & Public Relation dan Corporate
Secretary Kantor Pusat.
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Sumber, Anggaran, dan Realisasi Dana TJSL
Guna menciptakan hubungan yang baik dan saling memberikan manfaat antar masyarakat dan
lingkungan sekitar dengan Perusahaan, maka TJSL harus direncanakan dengan anggaran yang
matang. Sumber dana untuk aktivitas program TJSL berasal dari internal Perusahaan dan juga
dukungan pembiayaan dari PT Pertamina (Persero) selaku Entitas Induk.

6.490

Realisasi Penyaluran Dana TJSL

[

2 019

[

Kamojang

11

Lahendong

2 01 8

]

Ulubelu

[
Karaha
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2 01 7

Sibayak

]

0,138

0,643

1.550

155

67

]

0,675

4.207
833

2.507

633

1.150

1.673

3.805

4.848

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komitmen Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan PGE

Visi, Misi, dan Tujuan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Visi

Misi

Tujuan

Menjadi perusahaan
Geothermal yang
terdepan yang
mewujudkan kemandirian
masyarakat, berwawasan
lingkungan serta
memberikan nilai tambah
bagi stakeholders.

Melaksanakan
kegiatan TJSL yang
mengedepankan aspek
keberlanjutan, pelestarian
lingkungan dan
keanekaragaman hayati.

Menciptakan kondisi
yang kondusif demi
kelancaran kegiatan
operasional Perusahaan.
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Perusahaan

berkomitmen

keberlanjutan

melalui

program

mengelola

sinergi program kerja serta pelaksanaan TJSL

tanggung

dengan beberapa Tujuan dalam SDGs. Sinergi

jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang

didasarkan pada hasil pemetaan kegiatan

memberikan manfaat bagi masyarakat dan

operasional dan bisnis PGE dengan kebutuhan

lingkungan sekitar. Pelaksanaan program TJSL

pemangku kepentingan yang terkait.

didasarkan pada ‘5 Pilar TJSL’, yang telah
mempertimbangkan kebutuhan warga sesuai

Melalui program-program TJSL, PGE berupaya

hasil focus group discussion (FGD) dengan

membangun hubungan yang baik serta saling

masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

memberikan manfaat dengan masyarakat dan
lingkungan sekitar. Dengan demikian akan

Seiring
agenda

kebijakan

Pemerintah

Tujuan-Tujuan

menerapkan

tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan

Pembangunan

dukungan pada kegiatan operasional di seluruh

Berkelanjutan (SDGs), Perusahaan melakukan

wilayah kerja.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SOSIAL

LINGKUNGAN

Peningkatan
Kualitas
Pendidikan

Peningkatan
Kualitas
Kesehatan

Ekonomi

Pembangunan
Infrastruktur
dan Sosial

Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat

Pilar TJSL
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Peduli
Lingkungan

Pilar 1 TJSL

Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pilar

1

TJSL

PGE:

Peningkatan

Kualitas

Pelaksanaan

program-program

tersebut

Pendidikan, menjadi kontribusi PGE pada

merupakan bentuk dukungan PGE pada upaya

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di

Pemerintah mewujudkan agenda Tujuan 4

masing-masing WKP. Ada beberapa program

SDG: Pendidikan Berkualitas. Sesuai SDGs

yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat

Compass, dukungan diwujudkan melalui kerja

setempat,

program

sama dengan entitas pemerintah maupun

green school; bantuan sarana dan prasarana

lembaga pendidikan, mengembangkan layanan

penunjang pendidikan; serta zona geothermal

pendidikan untuk menghilangkan hambatan

di Taman Pintar Yogyakarta.

pada akses pendidikan dan meningkatkan

yakni

pengembangan

kualitas

pembelajaran.

Selain

itu,

juga

diharapkan menjadi lingkungan belajar bersih
dan aman untuk anak-anak dengan mengurangi
bahaya lingkungan.
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Program Unggulan PGE

Area Ulubelu
Pengembangan Green School
• Bantuan perlengkapan UKS.
• Penanaman pohon.
• Pelatihan pemanfaatan limbah
kertas dan plastik.

Area Karaha
• Management Karaha Goes to
School & Campus
• Edukasi pengelolaan dan
pemanfaatan energi terbarukan
panas bumi.

Area Kamojang

Area Lahendong

Zona Geothermal
Taman Pintar DIY

Peningkatan
Kualitas
Pendidikan

Kantor Pusat

Kesesuaian SDGs Compass

Pastikan lingkungan belajar
bersih dan aman untuk anakanak dengan mengurangi
bahaya lingkungan, seperti
polusi.

Membangun hubungan
dengan entitas pemerintah
dan lembaga pendidikan
untuk meningkatkan
kurikulum pendidikan.

Mengembangkan produk dan layanan pendidikan,
serta menghilangkan hambatan untuk mengakses
dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
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// Program Unggulan PGE untuk
Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program Green School
Program

Zona Panas Bumi Taman Pintar
Yogyakarta

Green

School

bertujuan

memberikan pemahaman kepada siswa
dan guru tentang pentingnya menjaga dan
Pusat

mengelola lingkungan hidup dengan baik

Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah

dan berkelanjutan. Lingkungan hidup yang

Kota Yogyakarta. Zona Geothermal merupakan

terjaga akan mendukung peningkatan

wahana kegiatan edukasi tentang pengusahaan

kualitas kegiatan belajar. Program Green

dan pemanfaatan panas bumi. Pelaksanaan

School, menjadi kontribusi PGE pada

program merupakan kontribusi PGE pada

upaya pencapaian agenda Tujuan 4 SDGs

pencapaian agenda Tujuan 4 SDGs, melalui

melalui

kerja sama dengan entitas pemerintah untuk

pendidikan

mendukung peningkatan kurikulum pendidikan.

daerah setempat untuk pengembangan

Tujuan

materi

Program

dilaksanakan

program

pemahaman

ini

oleh

adalah

tentang

Kantor

memberikan

pengusahaan

dan

kerja

pelajar,

meningkatkan

masyarakat

yang

lembaga

pemerintah

pengembangan

layanan pendidikan yang menghilangkan
hambatan

dan

dengan

diketahui

pembelajaran;

pemanfaatan panas bumi di Indonesia kepada
mahasiswa

sama

dan

untuk

mengakses

kualitas

dan

pembelajaran

mengunjungi Taman Pintar di Kota Yogyakarta,

melalui bantuan sarana dan prasarana;

sebagai penerima manfaat.

serta

memastikan

lingkungan

belajar

bersih dan aman dengan memberikan
pengetahuan pengelolaan sampah dan
mengajak siswa menanam pohon.

Program Green School dilaksanakan PGE Area Ulubelu
bekerja sama dengan SDN 01 Air Abang, Desa Pekon
Air Abang, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus,
Lampung.

Kegiatan

meliputi

bantuan

perlengkapan

usaha kesehatan sekolah (UKS), penanaman pohon,
dan pelatihan pemanfaatan limbah kertas bekas kepada
penerima manfaat yakni para murid maupun guru
Program Green School juga dilaksanakan PGE Area Kamojang
bekerja sama dengan pengelola SD Kamojang, serta kader
Bank Sampah Sangkan Amanah, Lacak, dan Taliber. Kegiatan
meliputi bantuan ketersediaan alat kesehatan di sekolah;
penanaman pohon dan penghijauan sekolah; edukasi dan
pelatihan pembuatan ecobrick kepada murid kelas 4-6 maupun
kader bank sampah; serta kampanye mengurangi sampah
plastik dan membuat barang berguna dari sampah plastik.
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Bantuan Sarana dan Prasarana Penunjang
Pendidikan di PGE Area Karaha

Program Sanggar Edukasi PAUD
Binaprasa di PGE Area Lahendong

Di

Area

PGE

program

Area

Karaha,

bantuan

dan

dilaksanakan

Lahendong

bekerja

sama

dengan

pengembangan

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

layanan pendidikan yang bertujuan untuk

(PKBI) Sulawesi Utara dalam melaksanakan

menghilangkan hambatan akses pendidikan

Program Sanggar Edukasi PAUD Binaprasa.

dan

pembelajaran.

Realisasi program ini berupa pembangunan

Bantuan yang diberikan berupa alat pelantang

meningkatkan

kualitas

sanggar edukasi anak dan orientasi calon

suara, pembangunan lapangan sekolah untuk

pengajar di PAUD Desa Kasuratan, Kecamatan

menunjang

Remboken.

kegiatan

pembangunan

ekstrakurikuler,
sekolah.

itu,

dilaksanakan

pula

itu,

kegiatan belajar mengajar di PAUD Desa
Talikuran, Kecamatan Tompaso, dan PAUD

Cerdas Bersama Pertamina, dimana dilakukan

Kelurahan Tondangow Kecamatan Tomohon

perbaikan fasilitas pendidikan di 5 desa, yang

Selatan.

pendidikannya

Selain

Selain

PGE Area Karaha melaksanakan Program

akses

pagar

serta

belum

sepenuhnya

memadai.

Pilar 2 TJSL

Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pilar

2

Kualitas

Sesuai SDGs Compass, pencapaian Tujuan

Kesehatan, menjadi bentuk kontribusi PGE

3 SDGs dilakukan melalui kemitraan dengan

pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan

kelompok

masyarakat

masyarakat dan lingkungan tempat tinggal

kesehatan

setempat

mereka

akses layanan kesehatan bagi perempuan

bentuk

TJSL

di

PGE:

Peningkatan

sekitar

kegiatan

WKP.

yang

Ada

beberapa

dilaksanakan

yakni

dan

keluarga

mereka,

maupun

untuk
serta

fasilitas

meningkatkan
memfasilitasi

pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, balita,

pengobatan yang terjangkau untuk masyarakat

dan penyandang disabilitas; bantuan sarana

berpenghasilan rendah. Pencapaian Tujuan

dan prasarana penunjang kesehatan; serta

6 SDGs dilakukan melalui investasi sarana air

pemeriksaan

Kegiatan-

bersih dan sanitasi pada daerah di sekitar WKP,

kegiatan yang dijalankan menjadi kontribusi

kesehatan

serta memastikan kaum perempuan dan anak-

PGE pada upaya Pemerintah mewujudkan

anak menerima manfaat dari ketersediaan air

agenda

bersih dan sanitasi.

Tujuan

3

gratis.

SDGs:

Kesehatan

dan

Kesejahteraan yang Baik; serta Tujuan 6 SDGs:
Air Bersih dan Sanitasi.
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Area Karaha

Program
Program Unggulan
Unggulan PGE
PGE

Pendampingan ibu hamil, ibu
menyusui, Balita dan Anak
Disabilitas

Bantuan Sarana dan Prasarana
• Bantuan sarana dan prasarana posyandu.
• Bantuan pembuatan septic tank
• Bantuan sarana air bersih

Area Lahendong
Area Ulubelu

Area Kamojang

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Peningkatan
Kualitas
Kesehatan

Area Sibayak

Kesesuaian SDGs
Compass
Pastikan bahwa
perempuan dan
anak-anak yang
terdampak oleh
fasilitas air bersih,
sanitasi dan
higenitas (WASH)
tidak memandai,
dimasukan dalam
strategi pengelolaan
air dan sanitasi.

Memfasilitasi
pengobatan yang
terjangkau dan
perawatan kesehatan
untuk masyarakat
berpenghasilan
rendah

Bermitra dengan kelompok
masyarakat dan fasilitas
kesehatan umum untuk
meningkatkan kesadaran dan
akses ke layanan kesehatan bagi
perempuan dan keluarga mereka
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// Program Unggulan PGE Untuk
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pendampingan Ibu Hamil, Ibu Menyusui,
Balita dan Anak Disabilitas

Kegiatan

Pelaksanaan

kegiatan

Tambahan (PMT) untuk meningkatkan derajat

pendampingan pada ibu hamil, ibu menyusui,

kesehatan dan kualitas gizi balita serta lansia.

balita dan anak-anak penyandang disabilitas.

Realiasi

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan

dengan total jumlah 1.746 balita, dengan

akses layanan kesehatan bagi perempuan dan

kegiatan dilakukan setiap sebulan sekali dan

keluarga mereka.

60 lansia dilakukan setiap dua bulan sekali di

program

meliputi

yang

dilakukan

oleh

PGE

Area

Kamojang salah satunya Pemberian Makanan

PMT

yaitu

kepada

37

Posyandu

Kecamatan Ibun dan Kecamatan Samarang.
Di

PGE

Area

dilaksanakan

Kamojang,

yang

Seiring berjalannya waktu dengan melihat

pendampingan

kondisi dan data anak disabilitas, maka PGE

kegiatan

mencakup

kepada ibu hamil, kader kesehatan dan anak-

mengelaborasikan

anak penyandang disabilitas; serta pemberian

terapi edu-play yang dilaksanakan di Desa

makanan tambahan untuk balita. Penerima

Mekarwangi untuk anak berkebutuhan khusus

manfaat adalah warga di Desa Kamojang,

(ABK).

Desa

Jumlah

program

penerima

PMT

dengan

manfaat

dalam

Desa

program terapi eduplay sejumlah 17 ABK yaitu

Ibun, dan Desa Cikaleang. Melalui kegiatan ini,

lumpuh layu, Autis, Down Syndrome dan Tuna

Perusahaan mendorong para ibu dan kaum

Daksa yang didampingi oleh 18 Kader Desa

perempuan di masing-masing desa, untuk

Mekarwangi.

Mekarwangi,

Desa

Sukakarya,

mengembangkan kegiatan kesehatan keluarga
Pelaksanaan kegiatan di PGE Area Ulubelu

dan masyarakat.

meliputi pemeriksaan kesehatan ibu hamil,
ibu dan balita. Perusahaan juga memberikan
makanan tambahan kepada mereka, serta
menghadirkan

narasumber

untuk

seminar

peningkatan gizi dan kesehatan keluarga.
Penerima manfaat kegiatan ini adalah kaum ibu
dan perempuan serta warga lain di Desa Pekon
Datarajan,

Kecamatan

Ulubelu,

Kabupaten

Tanggamus, Lampung. Melalui kegiatan ini
diharapkan

pemahaman

masyarakat

akan

budaya menjaga kesehatan semakin meningkat.
Tujuan

lain

adalah

membantu

memenuhi

kebutuhan pangan tambahan yang diperlukan
untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan
balita. Realisasi pemeriksaan kesehatan pada
2019, diberikan kepada 30 orang ibu hamil,
100 orang ibu menyusui, dan 140 balita.
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Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung
Kesehatan Masyarakat

adalah masyarakat di dua lokasi yaitu Kp.

Program

Karaha.

Tasikmalaya dan Kp. Cicapar Desa Sukahurip

program

meliputi

bantuan

Kec. Pangatikan Kab. Garut. Bantuan septick

prasarana

posyandu,

dilaksanakan

Pelaksanaan

Ciselang Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab.

di

Area

bantuan

tank ini diharapkan bisa mengubah kebiasaan

pembangunan septic tank, dan sarana air bersih.

warga untuk melakukan BAB pada tempatnya

PGE Area Karaha memberikan bantuan sarana

sehingga mendukung kesehatan lingkungan

dan prasarana posyandu yang dibutuhkan

tempat tinggal mereka, sekaligus membantu

masyarakat di lima desa yaitu Desa Kadipaten

mengurangi

dan Desa Dirgahayu yang berada wilayah di

terdapat di kedua wilayah tersebut.

sarana

dan

angka

stunting

yang

masih

Kab. Tasikmalaya; Desa Cinta, Desa Cintamanik,
dan Desa Sukahurip berada di wilayah Kab.

Kegiatan di pilar peduli kesehatan lainnya yaitu

Garut berupa peralatan dan perlengkapan

benchmark Kader Posyandu/PKK ke PKBM

posyandu.

keberadaan

An-Nur yang merupakan mitra binaan PGE

posyandu didasarkan pertimbangan sebagai

Area Kamojang. Kegiatan ini melibatkan 10

garda terdepan dalam mendukung kesehatan

orang perwakilan kader posyandu/PKK dari 5

masyarakat terutama ibu hamil, ibu menyusui

desa di kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten

dan balita.

Garut. Melalui benchmark ini diharapkan akan

Dukungan

pada

mampu meningkatkan kapasitas para kader
Program yang lain dari PGE Area Karaha

melalui peningkatan potensi lokal yang telah

adalah bantuan pembuatan septic tank serta

dimiliki dan pada akhirnya dapat meningkatkan

sosialisasi kebiasaan buang air besar (BAB)

perekonomian masyarakat.

yang bersih dan sehat. Penerima manfaat

Program Bantuan Sarana Air Bersih di PGE Area Lahendong
Area Lahendong berinisiatif memberikan bak penampungan air bersih dan mesin pompa bagi
warga Desa Kasuratan, dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatnya kesadaran dan
kebersihan diri sehingga dapat berdampak baik bagi kualitas kesehatan warga Desa Kasuratan.

Kegiatan Donor Darah, Seminar Gizi Stunting, Pemberian Gizi Balita, Ibu Hamil, dan Ibu
Menyusui
Kegiatan donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI Kabupaten Karo menjadi bagian
agenda program kesehatan warga sekitar kantor PGE Area Sibayak yang di ikuti oleh 30 orang
dari pekerja maupun warga desa di Ring 1 terdekat. Rangkaian program kesehatan lainnya berupa
seminar gizi stunting, pemberian gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan PGE Area Sibayak
untuk masyarakat di lingkungan ring 1 wilayah operasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan
penyedia fasilitas kesehatan Rumah Sakit Evarina Etaham Kabanjahe yang ditunjuk oleh Perusahaan.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 300 warga setempat yang menerima manfaat, yang terdiri dari
berbagai usia dengan sebagian besar masyarakat kurang mampu. Tujuan kegiatan adalah untuk
menciptakan SDM yang sehat, bebas dari gizi buruk, membantu masyarakat mendapatkan layanan
kesehatan secara cuma-cuma, serta memantau kondisi kesehatan masyarakat disertai edukasi
kesehatan kepada mereka.
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Pilar 3 TJSL

Peduli Lingkungan
PGE senantiasa mendukung upaya pelestarian

Kegiatan-kegiatan

lingkungan dan konservasi keanekaragaman

bentuk dukungan Perusahaan pada upaya

hayati, sesuai Pilar 5 TJSL: Peduli Lingkungan.

Pemerintah

Ada

15 SDGs: Ekosistem Daratan. Sesuai SDGs

beberapa

program

dan

masing-masing

kegiatan

mewujudkan

dilakukan

menjadi

agenda

Tujuan

yang

dilakukan

yakni

konservasi keanekaragaman hayati,

pengukuran, pengelolaan dan pengurangan

pembentukan ‘Kampung Lingkungan’, serta

dampak pada ekosistem dan sumber daya

pengembangan bank sampah sebagai upaya

alam;

pelibatan

untuk produksi dan/atau tujuan konservasi;

masyarakat

dalam

sampah rumah tangga.

WKP,

yang

pengelolaan

Compass,

bentuk

membiayai

dukungan

pemulihan

meliputi

lahan

kritis

mengurangi dampak pada ekosistem; dan
menurunkan emisi karbon.
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Program
Program Unggulan
Unggulan PGE
PGE

Area Kamojang
Konservasi Keanekaragaman Hayati
• Pembentukan kawasan konservasi dan
penangkaran spesies dilindungi
• Bank sampah
• Inovasi dalam upaya pengelolaan
lingkungan dan efisiensi energi

Area Karaha

Peduli
Lingkungan

Area Lahendong

• Pembentukan Kampung
Lingkungan
• Mendukung kegiatan pencinta
alam dan pemerhati lingkungan
• Inovasi dalam upaya pengelolaan
lingkungan dan efisiensi energi

Konservasi Keanekaragaman
Hayati dan Pengadaan Peduli
Lingkungan
• Bank sampah
• Pengadaan fasilitas air bersih
• Budidaya kambing saburai
• Inovasi dalam upaya
pengelolaan lingkungan dan
efisiensi energi

• Konservasi kehati, bunga
endemik
• Inovasi dalam upaya
pengelolaan lingkungan &
efisiensi energi

Mengukur, mengelola, dan
mengurangi dampak pada
ekosistem dan sumber daya
alam

Area Ulubelu

Kesesuaian SDGs
Compass
Membiayai pemulihan
lahan kritis untuk
produksi dan/atau tujuan
konservasi

Mengukur, mengelola, dan
mengurangi dampak pada
ekosistem dan sumber daya
alam
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// Program Unggulan PGE Peduli Lingkungan
Pembentukan dan Pemberdayaan Bank Sampah
Pelaksanaan Pilar 5 TJSL: Peduli Lingkungan, juga dilaksanakan berbarengan dengan upaya
pemberdayaan masyarakat, yakni melalui pembentukan bank sampah. Program bank sampah
dilaksanakan di beberapa WKP. Perkembangan signifikan program bank sampah antara lain adalah
bank sampah yang dibentuk PGE Area Kamojang. Kegiatan yang dilakukan tak hanya penimbangan
rutin sampah dari warga, tapi juga ecobrick workshop dan pendampingan biodigester. Sampai akhir
periode pelaporan bank sampah telah dibentuk di Desa Laksana, Desa Lampegan dan Desa Talun
di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui program bank sampah, warga diajak
untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga
menjadi lebih bersih.
Sejak dibentuk tahun 2014, keberadaan bank sampah telah mampu mengelola dan mereduksi
sekitar 89 ton sampah. Warga yang terlibat dalam program ini dan menjadi nasabah bank sampah,
mendapatkan manfaat tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah mereka.
Program bank sampah juga dilaksanakan di PGE Area Ulubelu,
dengan melibatkan warga di Desa Pekon Datarajan, Kecamatan
Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kegiatan yang
dilakukan adalah pengembangan tata kelola bank sampah
melalui seminar peningkatan pastisipasi nasabah sebagai
upaya peningkatan kualitas bank sampah. Melalui kegiatan ini
diharapkan masyarakat semakin memahami arti penting bank
sampah sehingga tingkat partisipasi mereka semakin tinggi.
Tujuan lain adalah mendorong perkembangan bank sampah
agar dapat berinovasi dan bertahan, serta mampu berperan
mengurangi jumlah sampah yang sebagian besar merupakan
sampah rumah tangga.
PGE Area Karaha menggagas Kampung Lingkungan (Eco
Village) untuk mendorong kepedulian warga pada pelestarian
lingkungan. Di Kampung Sawahlega, Desa Kadipaten, diberikan
bantuan berupa sarana media tanam, bibit sayuran, mesin potong
rumput, pupuk organik dan sarana penunjang yang lainnya
hingga pendampingan fasilitator program. Dengan adanya
program ini diharapkan warga bisa memanfaatkan pekarangan
rumahnya dengan tanaman yang bisa di manfaatkan minimal
untuk keperluan sehari-hari dan bisa dikembangkan untuk
kebutuhan ekonomi tentunya dengan skala yang besar dengan
dibentuk kelompok ecovillage, yang mana hasil panen dari
tanaman tersebut diatur di kelompok tersebut.
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Sementara

itu,

di

Kabupaten

implementasi sekaligus pengembangan dari

Tasikmalaya dan Kabupaten Garut dibentuk

program ecovillage di Kampung Sawahlega,

Program

Desa Kadipaten.

Penghijauan

wilayah

Lingkungan

dan

Pengelolaan Sampah (JALIPESAH). PGE Area
Kahara memberikan edukasi terkait pengelolaan

Selain itu, PGE Area Karaha memberikan edukasi

sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk

tentang pentingnya kebersihan lingkungan

yang lebih berguna; menyediakan sarana dan

kepada masyarakat, serta mengajak warga

fasilitas pengumpulan sampah serta ‘Rumah

memanfaatkan

Sampah’ sebagai pusat kegiatan pemilahan

tinggalnya sebagai sumber pangan. Tujuan

dan pengolahan sampah menjadi kompos.

dari Kampung Lingkungan adalah kemandirian

Sebagai pilot project di wilayah Tasikmalaya,

warga dalam memenuhi kebutuhan pangan

program

ini

dilaksanakan

di

lingkungan

sekitar

tempat

Kampung

melalui pengelolaan lingkungan tempat tinggal

Gekbrong Desa Dirgahayu, dan wilayah garut

mereka, sehingga terbentuk lingkungan yang

di Kampung Nangewer Desa Cinta. Kegiatan ini

hijau, bersih dan sehat.

merupakan hasil monitoring dan evaluasi dari

Konservasi dan Perlindungan
Keanekaragaman Hayati
PGE Area Kamojang mempunyai komitmen kuat dalam
perlindungan keanekaragaman hayati. Berdasarkan
Surat Keputusan General Manager PGE Kamojang SK001/PGE240/2018-S0 tanggal 21 April 2018, PGE Area
Kamojang ditetapkan sebagai area yang akan dilindungi
keanekaragaman

hayatinya.

PGE

Area

Kamojang

secara khusus berpartisipasi aktif dalam konservasi
keanekaragaman hayati melalui pembangunan Pusat
Konservasi Elang Kamojang (PKEK) seluas 11,4 hektar di
Kawasan Taman Wisata Alam Kamojang.
Untuk mendukung perlindungan flora serta memenuhi UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, PGE Area Kamojang menerapkan program unggulan 5P,
yakni pembibitan, pengomposan, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan. Pelaksanaan
program melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah, Perusahaan maupun masyarakat
sekitar. Tujuannya untuk melindungi flora endemik dan mempertahankan ekosistem di wilayah hutan
konservasi dan hutan wisata alam, yang berdampingan dengan WKP Perusahaan.
PGE Area Kamojang mengembangkan PKEK yang dibangun sejak tahun 2014, dan dikelola secara
kolaboratif bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, serta Forum
Raptor Indonesia sebagai pengelola teknis. PKEK merupakan pusat rehabilitasi elang terbesar di
Indonesia, dan menjadi pusat rehabilitasi elang pertama di Indonesia yang menggunakan standar
internasional terbaru dari IUCN, yaitu Guidelines for Reintroduction and Other Conservation
Translocation yang dirilis tahun 2013. Selain itu, desain klinik dan kandang menggunakan standar
International Wildlife Rehabilitation Council dan Global Federation of Animal Sanctuary.
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WKP PGE Area Ulubelu merupakan bagian dari Gunung
Way Panas. Area konservasi keanekaragaman hayati
berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Bukit
Rindingan. Luas keseluruhan Hutan Lindung Bukit
Rindingan adalah 6.690 hektar. Dari keseluruhan luas
kawasan lindung tersebut, sekitar 6,6 hektar termasuk
dalam WKP PGE Area Ulubelu.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati, didapati jenis burung dengan status
konservasi dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.20 tahun 2018. Jenis-jenis tersebut
antara lain tiga jenis dari burung predator (Accipitridae), yang dilindungi karena fungsinya di rantai
makanan yang penting dan regenerasinya yang sedikit. Ketiga jenis burung tersebut adalah elang
tikus (Elanus caeruleus), elang hitam (Ictinaetus malayensis) dan elang brontok (Nisaetus cirrhatus).
PGE Area Ulubelu juga melakukan upaya melestarikan fauna lokal, yakni kambing saburai, bibit
unggal kambing khas Lampung. Kambing saburai merupakan hasil inseminasi buatan antara
kambing lokal jenis ettawa (tinggi) dan kambing boer yang merupakan kambing pedaging. Kambing
saburai telah ditetapkan sebagai rumpun baru di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 359/Kpts/PK.040/6/2015 tanggal 8 Juni 2015. Program pelestarian fauna lokal
kambing saburai dilakukan bersamaan dengan penguatan kelembagaan kelompok dan peningkatan
kemampuan peternak kambing ‘Berkah Jaya’ di Dusun Karang Rejo Kecamatan Ulubelu, Kabupaten
Tanggamus, Lampung. Usaha kelompok ini dimulai dari tahun 2018, dengan mendapatkan fasilitas
bibit, pembuatan kandang dan layanan kesehatan ternak dari PGE Area Ulubelu.
PGE Area Lahendong bersama Pemerintah Kota Tomohon
melakukan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman
Bunga

Endemik

Tomohon,

khususnya

bunga

Krisan.

Adapun varian bunga yang dikembangkan adalah bunga
Krisan Kulo, Krisan Riri, Krekleli, dan Payus/Anggek Tanah.
Varitas bunga Krisan Kulo dan Kirsan Riri telah didaftarkan
Pemerintah Kota Tomohon kepada Kementerian Pertanian
RI dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2276/KPTS/SL120/
VIII/2012.

Varitas bunga Krisan Riri didaftarkan lewat SK Menteri Pertanian Nomor 2277/KPTS/SL-120/
VIII/2012. Varitas Bunga Krisan Kulo dan Riri menjadi salah satu flora yang wajib dikembangkan oleh
petani bunga Kota Tomohon yang dapat berperan strategis dalam pengembangan bunga krisan
di Kawasan Timur Indonesia. Jenis bunga Anggrek Hutan dan Krekleli juga ditanam di kawasan
konservasi mengingat keberadaannya yang sudah mulai berkurang di Kota Tomohon.
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Inovasi dalam Pengelolaan
Lingkungan dan Efisiensi Energi
// Inovasi Efisiensi Energi
Program Self Powered Geothermal Well Monitoring di PGE Area Kamojang
Program Self Powered Geothermal Well Monitoring adalah inovasi pemantauan data sumur produksi
pioner memadukan sumber listrik dari inovasi termoelektrik sesuai dengan Surat Balai Besar Bahan
dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI. Pada program ini, terdapat inovasi yaitu
mengganti peran flow meter analog dan transmitter menjadi alat monitoring online berbasis arduino
dan web server yang dilaksanakan di Area Kamojang. Inovasi ini mengurangi konsumsi BBM dan
listrik untuk transportasi yang digunakan dalam kegiatan pengecekan sumur dan mempermudah
pengambilan parameter sumur, sehingga menjadi lebih cepat dan secara real time. Inovasi ini
juga memiliki nilai absolut efisiensi energi sebesar 12,39 GJ pada tahun 2019 dan menghasilkan
penghematan sekitar Rp4.660.607.
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Selain itu, program ini memiliki dampak penting untuk menjaga ketersediaan data sumur yaitu
pressure, temperature dan flow yang dapat diakses secara real time, serta data history parameter
berupa tabel dan grafik yang dapat di-download. Program ini diperlukan untuk penyusunan skenario
reservoar maintenance, sehingga dapat menentukan pola operasi dari lima unit pembangkit
geothermal. Kestabilan pembangkitan diperlukan untuk menjaga kualitas jaringan listrik JawaMadura-Bali mengingat PLTP merupakan Pembangkit Base Load. Selain itu, peran PLTP menjadi
lebih penting karena banyaknya potensi pembangkit lainnya di jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali
mengalami planned maupun unplanned shutdown.

Alat Pengendali Hama dengan Memanfaatkan Panas Pipa Brine di PGE Area Lahendong
Alat pengendali hama yang memanfaatkan sistem thermal electric sebagai sumber utamanya atau
yang dapat disebut power blocks module yang memanfaatkan panas pipa panas bumi. Alat ini
menghasilkan tegangan dari perbedaan temperatur antara dua permukaannya, dimana semakin
besar delta temperatur di kedua permukaan, maka makin besar pula beda potensial yang dihasilkan.
Oleh karena itu, modul dilengkapi dengan cooler block sebagai pendingin pada sisi dingin dilapisi
thermal paste yang bertujuan untuk mempercepat penghantaran temperatur di sisi panas yang
menempel pada jalur brine, dan sisi dingin yang menempel pada cooler block yang didinginkan
oleh temperatur lingkungan area Tompaso yang sejuk dan sumber air yang di pompakan berasal
dari aliran irigasi persawahan. Power block mampu menghasilkan daya hingga 100 Watt. Alat ini
dipasang pada September 2018, dan inovasi ini berhasil memaksimalkan efisiensi energi sebesar 6,31
GJ pada tahun 2019.

Modifikasi Sistem Penggerak Propeller pada Cleaning Screen Cooling Tower Basin PLTP
di PGE Area Ulubelu
Inovasi ini memberikan perubahan pada sub-sistem dengan mengurangi kebutuhan listrik untuk
menggerakkan propeller driver di PGE Area Ulubelu. Hal ini dikarenakan adanya penyambungan
propeller driver dengan vortex propeller, sehingga motor listrik yang sebelumnya menggerakkan
4 unit vortex propeller, menjadi hanya
mengerakkan 2 unit propeller.
Sebelum dilakukan modifikasi, motor
digunakan
empat

untuk

unit

menggerakan

vortex

propeller.

Dengan menyambungkan propeller
driver

dengan

vortex

propeller

menggunakan sumbu tegak (shaft),
motor listrik hanya digunakan untuk
menyuplai listrik ke dua unit propeller
(berkurang
listrik

awal).

50%

dari

Inovasi

kebutuhan
ini

berhasil

mengefisiensikan energi sebesar 3,97
GJ pada tahun 2019.
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Pemanfaatan Listrik yang Dihasilkan Turbin untuk Kebutuhan Listrik UP di PGE Area
Karaha
Belum tersedianya penerangan jalan yang memadai serta letak wilayah kerja di daerah pegunungan
dan remote area dapat meningkatkan potensi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, Perusahaan
berinovasi untuk memanfaatkan energi alternatif dari sumber mata air di area kerja water pump
station (WPS) dengan menggunakan turbin celup portable sebagai pembangkit listrik untuk
kebutuhan penerangan jalan. Penerapan inovasi ini mengurangi penggunaan house load pada PLTP
Karaha serta menurunkan potensi kecelakaan kerja untuk kegiatan kerja di malam hari. Efisiensi
energi yang dihasilkan dari inovasi ini sebesar 0,777 GJ di tahun 2019.

// Inovasi Pengelolaan Air
Pemanfaatan Waste Water Dehumidifier di PGE Area Kamojang
Inovasi yang dilakukan di PGE Area Kamojang ini bertujuan untuk mengganti penggunaan air tanah
menjadi menggunakan waste water humidifier dalam proses purification water di laboratorium.
Penggunaan waste water dehumidifier sangat penting untuk menghilangkan pengotor dalam oli
pelumas Unit Turbin dan Generator PLTP yang dapat menyebabkan kegagalan pelumasan sampai
kerusakan Unit Pembangkit Panas Bumi. Dengan adanya inovasi ini, air bersih yang dihasilkan
memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan air tanah, sehingga dapat langsung digunakan.
Inovasi ini berhasil menghemat air sebesar 57,6 m3/tahun atau setara dengan kebutuhan air bersih
untuk 1 unit tempat ibadah selama 28 hari.
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Penggunaan air Limbah Terproduksi
pada Kegiatan Hole Cleaning di PGE Area
Lahendong

Menjaga Kehandalan Sealing Brine
Booster Pump Melalui Pemanfaatan Air
Kondensat HVAC di PGE Area Karaha

PGE Area Lahendong tidak menggunakan

Brine Booster Pump (BBP) adalah salah satu

air

mengoptimalkan

alat kritikal di PLTP Karaha, BBP adalah pompa

penggunaan air limbah terproduksi untuk

yang berfungsi untuk hot reinjection yaitu

kegiatan hole cleaning, sehingga menunjang

mentransfer hot brine dari separator menuju

terjaganya cadangan air tanah di wilayah

sumur reinjeksi KRH 2-1. Karena BBP difungsikan

sekitar area produksi untuk keperluan pertanian

untuk hot reinjection, maka diperlukan sealing

maupun masyarakat secara umum. Penerapan

system yang handal. Kehandalan sealing system

inovasi

dan

sangat penting untuk menjaga mechanical

memudahkan kegiatan hole cleaning karena

seal pompa dari high suction pressure dan

kebutuhan air tidak membutuhkan kontruksi

high temperature, sehingga berfungsi dengan

tangki penampungan. Selain itu, inovasi ini tidak

baik agar tidak terjadi sebagian dari uap yang

mengganggu sumber air yang ada sehingga

terbuang bersama dengan hot brine.

permukaan

ini

namun

berhasil

mempercepat

ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat
tetap terjaga. Melalui inovasi ini, penghematan

Inovasi yang diterapkan yaitu, mengganti

air yang berhasil dilakukan sebesar 20.677,74

kebutuhan air sealing brine booster pump (BBP)

m3 sejak inovasi ini diterapkan hingga tahun

dengan air kondensat HVAC, karena HVAC

2019 di Area Lahendong.

lebih mampu menjaga kehandalan sealing
system

dan

memperlambat

pertumbuhan

Sentralisasi Unit Pembersih pada Cooling
Basin Tower PLTP di PGE Area Ulubelu

lumut, sehingga jalur sealing tidak ada lagi

Pekerjaan

(PM)

brine pada mechanical seal. Inovasi ini berhasil

tower

menghemat biaya sebesar Rp66.000.000/

preventive

pembersihan

screen

maintenance
basin

cooling

PLTP, penting dilakukan untuk meningkatkan

yang tersumbat dan tidak terjadi kebocoran

tahun.

kehandalan unit cooling tower. Preventive
Maintenance

(PM)

pembersihan

screen

basin dilakukan 8 kali dalam 1 bulan untuk
pembangkitan

PLTP.

Inovasi

ini

bertujuan

untuk melakukan penghematan penggunaan
air dengan penerapan penyaring tersentralisasi
agar tidak terjadi penumpukan pada screen
basin. Tujuannya, yaitu agar frekuensi air
yang digunakan dalam kegiatan preventive
maintenance
Penghematan

(PM)
air

yang

dapat

dikurangi.

dihasilkan

berkat

penerapan inovasi ini di PGE Area Ulubelu
adalah

setara

dengan

kebutuhan

2.600

orang dengan asumsi kebutuhan air per hari
sebesar 120 liter bagi setiap orang. Dengan
dilakukannya

penerapan

penyaring

yang

tersentralisasi, maka didapatkan penghematan
air sebesar 328 ton pada tahun 2019.
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// Inovasi Penurunan Emisi
Program Power Transfer Antar Unit untuk
Mendukung Kegiatan Overhaul di PGE
Area Kamojang

Apabila

terjadi

Removal

System,

Melalui inovasi ini, pemenuhan kebutuhan

akan berdampak pada hilangnya produksi

permasalahan
maka

dapat

pada

Gas

berpotensi

menyebabkan matinya pembangkitan yang

listrik untuk kegiatan overhaul menggunakan

listrik sebesar 40 MWe atau setara kebutuhan

energi listrik dari transfer antar unit PLTP akan

listrik 40.000 rumah di Sulawesi Utara (senilai

menghasilkan energi listrik ramah lingkungan

dengan

dan rendah emisi. Sebelumnya, untuk kegiatan

dimana 30% listrik jaringan Sulawesi Utara dan

overhaul digunakan energi listrik dari diesel

Gorontalo bergantung pada suplai listrik dari

emergency generator atau listrik dari PLN.

panas bumi. Sejak dijalankan hingga akhir 2019,

Implementasi

inovasi ini berhasil menurunkan emisi sebesar

program

ini

di

PGE

Area

Kamojang berhasil mengurangi emisi GRK
pertahunnya sebesar 127,87 ton CO2eq.

Single Steam-Driven Gas Removal System
untuk Proses Ekstraksi Non-Condensable
Gas di PGE Area Lahendong
Inovasi

yang

diterapkan

di

PGE

Area

Rp576.239.808.000)

per

tahun,

28,86 ton CO2eq dan 2,18 ton H2S.

Aplikasi Level Transmitter Berbasis
Ultrasonic: SMS Gateway dan Solar Cell di
PGE Area Ulubelu
Alternatif

tenaga

mengurangi

surya

Aplikasi

digunakan
Level

untuk

Transmitter

Lahendong ini dapat meningkatkan efisiensi

Berbasis Ultrasonic: SMS Gateway dan Solar

penggunaan steam pada pembangkitan dan

Cel untuk kegiatan pemantauan ketinggian

meningkatkan kehandalan gas removal system

muka air di pond saat kegiatan uji produksi dan

dengan menggunakan single system-driven

pembersihan sumur produksi. Penggunaan

gas removal system. Inovasi ini memberikan

genset portable juga dilakukan agar emisi yang

dampak penting dengan meningkatkan efisiensi

dihasilkan lebih ramah lingkungan. Inovasi

penggunaan
dan

steam

berkontribusi

pada

pembangkitan

ini diterapkan di PGE Area Ulubelu, dan telah

terhadap

pengurangan

berhasil menurukan emisi sebesar 0,187 ton

pencemaran udara ambien.
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Pemanfaatan Energi Angin dengan Turbin Angin Sumbu Vertikal Tipe Darrieus di PGE
Area Karaha
Pelaksanaan kegiatan monitoring operasional Fluid Collection & Reinjection System (FCRS) di cluster
KRH-6 & TLG-3 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya alat penerangan jalan
dan tidak tersedianya sumber listrik di sepanjang jalur cluster KRH-6 dan TLG-3. Untuk menghindari
penggunaan genset portable yang memberikan emisi terhadap lingkungan, maka dilakukan suatu
inovasi yang berfokus terhadap pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan.
Inovasi pemanfaatan energi angin dengan turbin angin sumbu vertikal tipe darrieus digunakan
untuk memberikan pasokan listrik yang digunakan alat penerangan di jalur klaster KRH-6 dan TLG3. Penerapan inovasi ini dapat menggantikan penggunaan genset portable sehingga menghasilkan
penurunan emisi sebesar 0,888 ton CO2eq.

// Inovasi Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3
Konversi Catu Daya Alat Higrometer di PGE Area Kamojang
PGE Area Kamojang melakukan inovasi system monitoring udara ambient, terutama parameter
kelembapan udara, melalui perubahan sumber listrik higrometer yang ada di Laboratorium. Inovasi
ini diterapkan dengan merubah catu daya baterai menjadi adaptor.

Daya yang semula menggunakan baterai, digantikan menggunakan adaptor yang terhubung
langsung ke jaringan listrik. Program ini merupakan inovasi yang baru dalam pengurangan limbah
B3 baterai bekas dengan inovasi yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil analisis laboratorium
dengan pemantauan yang baik dari alat higrometer terhadap kondisi lingkungan laboratorium. Sejak
diterapkan hingga akhir 2019, inovasi ini berhasil melakukan pengurangan limbah B3 sebesar 1,30 kg.
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Menambah Life Time Sarung Tangan Menggunakan Jenis Anti Impact Reusable di PGE
Area Lahendong
Penggunaan sarung tangan sebagai salah satu alat penunjang keselamatan dalam kegiatan
operasional di lapangan, merupakan kewajiban bagi seluruh pekerja. Inovasi ini dilakukan dengan
cara mengganti penggunaan sarung tangan sekali pakai dengan sarung tangan berbahan anti
impact reusable. Dampak penting program ini yaitu memberikan edukasi terkait pengelolaan limbah
B3 (minimasi timbulan limbah B3 dari sarung tangan terkontaminasi B3). Area Lahendong berhasil
mengurangi limbah B3 sebesar 0,306 ton pada tahun 2019.

Modifikasi Diaphragm Seat untuk Kegiatan Chemical Dosing Pump di PGE Area Ulubelu
Chemical dosing pump merupakan salah satu peralatan penunjang operasional di PLTP untuk
menetralkan fluida kondensat dengan larutan NaOH pada closed cooling system. Akibat material
yang mudah terkorosi pada piston pompa yang digunakan, kerusakan sering terjadi pada rangkaian
unit pompa di PLTP menyebabkan frekuensi corrective maintenance terhadap penggantian peralatan
pompa yang meningkat.
Inovasi ini diterapkan di PGE Area Ulubelu, yang bertujuan untuk mengurangi timbunan limbah B3
khususnya kain majun bekas. Inovasi ini memodifikasi piston pompa dengan bahan anti karat. Bahan
material yang mudah berkarat menyebabkan piston pompa sering diganti karena terjadi kerusakan.
Penerapan inovasi ini menghasilkan pengurangan timbunan limbah B3 sebesar 0,06 ton pada tahun
2019.
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// Inovasi Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Non-B3
Penggunaan Ulang Limbah Plastik untuk Eco-Brick di PGE Area Kamojang
Inovasi ini diterapkan di PGE Area Kamojang dengan mendaur ulang sampah plastik lembaran
menjadi bahan material yang dapat digunakan untuk bahan bangunan atau kerajinan siswa SD
sekitar. Melalui inovasi eco-brick, jumlah timbulan plastik yang masuk ke TPA Pasir Bajing berkurang
dan mengurangi jumlah plastik atau microplastik yang masuk ke laut dan memelihara ekosistem
laut. Inovasi ini berhasil mengurangi limbah non-B3 berupa plastik yang masuk ke TPA Pasir Bajing
sebesar 0,013 ton per tahunnya.

Penggunaan ulang (re-use) limbah plastik
lembaran selain untuk kerajinan di SDN
Kamojang,

juga

bangunan

untuk

diolah

sebagai

kegiatan

bahan

konstruksi

bangunan di PGE Area Kamojang. Inovasi
ini juga berpengaruh terhadap perubahan
rantai nilai karena inovasi ini mengurangi
penggunaan BBM untuk insinerasi sampah
pada incinerator.

Program Pemanfaatan Limbah Pipe
Thread Protectors Pipa Pengeboran
sebagai Media Edu-tourism pada
Geothermal Education Center (GEC) di
PGE Area Lahendong
PGE Area Lahendong memanfaatkan penuh
249,5 kg per akhir tahun 2019 limbah non B3,
menjadi media edu-tourism yang bersifat
edukatif dan secara nyata mengurangi jumlah
timbunan limbah ke lingkungan. Program
ini merupakan salah satu inovasi tingkat
sistem,

dimana

mampu

menghadirkan

media pembelajaran geothermal baru yang
sebelumnya belum pernah ada kepada
masyarakat. Pemanfaatan limbah Pipe Thread
Protectors pipa pemboran ini membuat
pembelajaran yang ada di GEC Lahendong
semakin
Limbah

menarik
pipe

dan

thread

menyenangkan.

protectors

diubah

menjadi alat peraga, alat simulasi, bangunan
miniatur, dan lainnya.
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Kantor Hijau Ulubelu Lestari di PGE Area Ulubelu
Program kantor hijau lestari adalah perpaduan dari berbagai kegiatan ramah lingkungan yang coba
diimplementasikan oleh PGE Area Ulubelu sejak tahun 2017 untuk mengurangi timbulan sampah
plastik. Pada prinsipnya, program kantor hijau Ulubelu lestari bermaksud meningkatkan kesadaran
pekerja dalam menentukan pilihan sebelum membeli dengan menggunakan alternatif barang yang
memiliki usia pakai lebih lama atau dapat langsung dimanfaatkan sehingga tidak timbul sampah. Dua
kegiatan yang berkontribusi besar dalam adalah penyediaan tumbler bagi pekerja (one tumbler one
person) dan pemanfaatan kemasan biodegradable dalam kegiatan seremonial yang mengundang
banyak tamu. Pada kegiatan one tumbler one person, setiap pekerja diwajibkan untuk membawa
tumbler pribadi untuk menghindari pembelian minuman dalam kemasan. Sementara kegiatan yang
baru dijalankan di tahun 2018, yaitu pemanfaatan kemasan biodegradable, memanfaatkan pelepah
pisang sebagai wadah penyediaan makanan sehingga mengurangi penggunaan mika plastik dalam
nasi kotak. Dengan penerapan program ini, Perusahaan berhasil mengurangi Limbah Non-B3 sebesar
0,164 ton pada tahun 2019.

// Inovasi Pengelolaan serta Upaya Pengendalian Pencemaran Air
Penggunaan Pneumatic Pump pada Proses Penuangan Chemical Inhibitor di PGE Area
Kamojang
Inovasi ini bertujuan untuk mencegah tumpahan biocide ke lingkungan. Melalui inovasi ini, teknik
penuangan secara manual diubah menjadi semi-otomatis menggunakan pneumatic pump dengan
memanfaatkan jaringan udara bertekanan. Inovasi ini dapat dioperasikan secara mobile sehingga
dapat menjangkau titik-titik terjauh di basin cooling tower dan berdampak pada peningkatkan
proses homogenisasi alami.

Biocide dikemas menggunakan jerigen bervolume 25 L dan dituangkan sebanyak 6 jerigen dalam
1 kali kegiatan penuangan. Risiko tumpahan dengan teknik penuangan manual sebesar ±10% dari
volume jerigen (2,5 liter) atau 15 liter per hari dapat dihilangkan.

34

Beyond Energy:
Tumbuh Bersama Masyarakat dan Lingkungan

Inovasi ini juga memberikan nilai tambah

dengan memanfaatkan perbedaan tekanan

perubahan rantai nilai karena mengganti proses

hidrostatik antara pemipaan injeksi di kedua

penuangan chemical inhibitor (keuntungan

Cluster.

supplier), mengurangi potensi ceceran bahan
kimia ke lingkungan, serta mempermudah

Air

proses penuangan chemical inhibitor yang

diinjeksikan ke dalam sumur injeksi tanpa

dilakukan oleh operator dari segi ergonomic

berpotensi untuk mencemari air, sehubungan

dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta

lokasi sumur produksi berdekatan dengan

meningkatkan

pemukiman

efektivitas

pencampuran.

terproduksi

dan

yang

dihasilkan

persawahan

dapat

masyarakat.

Program ini memiliki nilai absolut penurunan

Potensi beban pencemaran air sebanyak 52.502

beban pencemaran air dari total 108 jerigen

ton berhasil dihilangkan melalui penerapan

biocide

inovasi ini.

penurunan

polutan

senyawa

Mg(NO3)2 sebesar 0,000432 ton Mg2+ dan
0,002257 ton NO3.

Hydrostatic Reinjection System dengan
Modifikasi Foot Valve Suction Pipe di
PGE Area Lahendong

Pengaplikasian Notifikasi Real Time
melalui SMS Gateway pada Pemantauan
Level Air di Pond di PGE Area Ulubelu
Kegiatan operasional di PGE Area Ulubelu tidak
melakukan pembuangan air limbah terproduksi

Program penurunan beban air limbah yang

dari kegiatannya karena menerapkan closed

dilakukan

system.

PGE

Area

Lahendong

adalah

Program

yang

dilakukan

dengan

menggunakan zero spill reinjection system, dari

tujuan untuk menjaga 100% re-injeksi beban

proses produksi panas bumi ke sumur re-injeksi

pencemar air dengan menerapkan aplikasi

dengan potensi penurunan beban pencemaran

notifikasi secara real time melalui sms gateway

air sebesar 9,7 juta ton. Melalui pengoperasian

pada pemantauan level air di pond. Dengan

hydrostatic reinjection system dari Cluster

demikian, respon tim akan lebih cepat apabila

P ke Cluster 13 dengan modifikasi foot valve

ada potensi pencemaran air ke lingkungan. PGE

suction pipe, maka kegiatan persawahan dan

Area Ulubelu berhasil melakukan penghematan

pemanfaatan air domestik di sekitar tidak

sebesar Rp356,17 juta dan menjaga kualitas air

terganggu. Pada program ini, diterapkan inovasi

permukaan di area operasional dalam kondisi

pengubahan

baik.

proses

re-injeksi
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Pilar 4 TJSL

Pembangunan Infastruktur dan
Sosial
Pilar 4 TJSL PGE: Pembangunan Infrastruktur

kepentingan.

dan Sosial, menjadi kontribusi PGE pada upaya

juga menjadi bentuk dukungan Perusahaan

meningkatkan

masyarakat.

pada upaya Pemerintah untuk mewujudkan

Ada beberapa bentuk kegiatan yang telah

agenda Tujuan 7 SDGs: Energi Bersih dan

dijalankan,

pengadaan

Terjangkau; Tujuan 9 SDGs: Industri, Inovasi,

listrik dari pembangkit tenaga surya dan

dan Infrastuktur; serta Tujuan 13 SDGs: Aksi

pembangkit tenaga mikro hidro; serta bantuan

Untuk Perubahan Iklim.

kesejahteraan
yakni

bantuan

Kegiatan

yang

dilaksanakan

pembangunan sarana dan prasarana untuk

Program Unggulan PGE

Area Ulubelu
Bantuan pengadaan listrik dari
tenaga surya dan mikro hidro
untuk masyarakat

Pembangunan
Infrastruktur
dan sosial

Kesesuaian SDGs
Compass

Memastikan masyarakat memiliki
akses ke sumber energi andal dan
terjangkau dengan berinvestasi di
infrastruktur lokal untuk membangun
layanan energi yang dapat diakses
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Sumber listrik yang
dikonsumsi masyarakat,
sebagian dari sumber
terbarukan yakni sinar
matahari dan mikro hidro

// Program Unggulan PGE Untuk
Peningkatan Kualitas Kesehatan

Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Mikro Hidro
PGE Area Ulubelu membantu ketersedian listrik bagi warga Dusun Talang Dikun, Desa Pekon Air
Abang, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pasokan listrik berasal dari bantuan
pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
(PLTMH). Sesuai SDGs Compass, kegiatan yang dijalankan menjadi bentuk kontribusi Perusahaan
pada upaya pencapaian Tujuan 7 SDGs karena memastikan masyarakat memiliki akses ke sumber
energi andal dan terjangkau dengan membangun infrastruktur lokal.
Selain itu juga berkontribusi pada upaya pencapaian Tujuan 9 SDGs karena investasi infrastruktur
lokal yang disediakan mampu menyediakan penerangan yang berkelanjutan bagi komunitas; serta
Tujuan 13 SDGs mengingat PLTS dan PLTMH merupakan sumber energi terbarukan. Pasokan listrik
yang dihasilkan dari PLTS dan PLTMH bisa memenuhi kebutuhan warga di Dusun Talang Dikun yang
selama ini belum menikmati aliran listrik, serta untuk kebutuhan listrik pada sarana umum.

Pilar 5 TJSL

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Komitmen PGE dalam mengembangkan energi

Kegiatan-kegiatan

bersih panas bumi dilakukan dengan tetap

bentuk dukungan Perusahaan pada upaya

berupaya

di

Pemerintah mewujudkan agenda Tujuan 5

sekitar WKP, sesuai Pilar 4 TJSL: Pemberdayaan

SDGs: Kesetaraan Gender melalui perluasan

Ekonomi Masyarakat. Ada beberapa kegiatan

kesempatan

yang dilakukan, yakni pemberdayaan kepada

usaha sendiri. Kegiatan yang dijalankan juga

petani dan kelompok tani; pemberdayaan

menjadi bentuk dukungan pada pencapaian

kepada perempuan dan kelompok khusus lain;

agenda Tujuan 8 SDGs: Pekerjaan Layak dan

serta pengembangan kawasan wisata dan

Pertumbuhan Ekonomi, dengan menumbuhkan

kawasan ekonomi masyarakat.

budaya wirausaha bagi masyarakat setempat

memberdayakan

masyarakat

yang

perempuan

dilakukan

untuk

menjadi

memiliki

terutama kaum muda. Selain itu, pemanfaatan
panas bumi sebagai pendukung program juga
turut mewujudkan agenda Tujuan 12 SDGs:
Konsumsi dan Produksi yang Bekelanjutan.
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Program Unggulan PGE
Area Kamojang
Area Lahendong

Pemberdayaan Perempuan dan
Kelompok Khusus
• Pengembangan Wanita Mandiri
Ibun
• Anak Punk “Wani Robah”
• Pemberdayaan Anak Didik LPKA

Pemberdayaan Petani dan
Area Ulubelu
Kelompok Tani
• Pemberdayaan petani kopi
• Pemberdayaan petani kentang
dan jamur
• Penerapan sistem pengendalian
hama otomatis
• Pengenalan sistem pertanian
terpadu
• Pemberdayaan peternak
kambing saburai dan domba
garut
• Program Pelatihan Administrasi
Keuangan dan Pengelolaan Bank
Sampah

Area Kamojang

Area Lahendong

Pengembangan Kawasan
Wisata dan Ekonomi
Masyarakat
• Pengembangan Eco
Village
• Desa Wisata Geothermal
• Kawasan Ekonomi
Masyarakat

Area Karaha

Area Karaha
Area Kamojang

Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat

Perluasan
kesempatan
kaum perempuan
untuk memiliki
usaha sendiri

Kesesuaian SDGs
Compass

Menumbuhkan budaya
wirausaha bagi
masyarakat setempat
terutama kaum muda
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// Program Unggulan PGE Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Petani Kopi
WKP Perusahaan umumnya berada di dataran tinggi, sehingga memiliki tanaman khas yang
dibudidayakan masyarakat setempat, salah satunya kopi. PGE telah melakukan berbagai program
dan kegiatan untuk memberdayakan petani maupun kelompok tani kopi secara berkelanjutan.
Beberapa di antaranya bahkan telah memiliki produk kopi unggulan yang pemasarannya menjangkau
luar negeri (ekspor).
Pemberdayaan kelompok tani kopi dilakukan antara lain oleh PGE Area Kamojang. Ada beberapa
kelompok tani kopi penerima manfaat, antara lain Kelompok Tani Pulus Wangi di Desa Sukakarya,
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemberdayaan yang diberikan dalam bentuk
peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pemasaran, dan pemberian alat. Pemberdayaan
dilakukan secara berkalanjutan, dimulai dari pemberian bibit kopi unggul dan pendampingan
budidaya. Para petani kopi binaan juga mendapatkan pelatihan pengolahan kopi, dan setelah
berproduksi mereka dibantu untuk memasarkannya dengan menyertakan mereka pada berbagai
pameran. Pemberian alat dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan kegiatan. Bantuan
peralatan pertama yang diberikan adalah alat pengupas air kopi (pulper), lalu mesin pelepas kulit
kopi (huller). Apabila petani memiliki perkembangan yang baik dengan ditandai peningkatan omzet,
maka akan diberikan roaster.
Perusahaan juga berinovasi dalam proses pengeringan biji kopi. Pada musim hujan, proses
pengeringan membutuhkan waktu hingga dua pekan. Dengan inovasi yang dilakukan Perusahaan
yaitu membuat alat pengering dari uap panas bumi yang diberi nama ‘Geocoffee’, maka waktu
pengeringan biji kopi dapat dipangkas menjadi 1-2 hari. Alat pengering ‘Geocoffee’ telah digunakan
Kelompok Tani Kopi Wanoja di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, salah satu
kelompok tani kopi binaan Perusahaan. Melalui penggunaan alat ini, tingkat pengeringan biji kopi
membaik, dengan kandungan air menjadi 12% dari sebelumnya 21%. Penggunaan air untuk proses
pencucian dan sortasi juga dapat dihemat 50% menjadi 1.000 liter, dibanding sebelumnya sebanyak
2.000 liter.
Selama periode pelaporan, Perusahaan juga melakukan pendampingan dan pelatihan perbaikan
kemasan kopi yang dihasilkan. Tidak hanya menjadi lebih menarik, kemasan kopi juga dibuat lebih
ramah lingkungan. Perusahaan juga mendorong penerima manfaat program yakni petani kopi di Desa
Sukakarya, untuk memperluas pemasaran hingga luar negeri (ekspor). Selain perbaikan kemasan,
PGE Area Kamojang juga memberikan pelatihan pengolahan dan penyajian minuman kopi kepada
karyawan kedai kopi. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan telah dapat meningkatkan omset
penjualan menjadi Rp8,5 juta per bulan serta tampil di beberapa kegiatan pameran.

39

Beyond Energy:
Tumbuh Bersama Masyarakat dan Lingkungan

Pemberdayaan kelompok petani kopi juga dilakukan PGE
Area Karaha. Penerima manfaat adalah Kelompok Tani
Mekar Harapan di Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang beranggotakan
40 orang. PGE Area Karaha memberikan pembinaan untuk
meningkatkan kapasitas petani dalam mengolah kopi di
lahan seluas 40 hektar. Kelompok tani ini memasok kopi
yang sudah di-roaster sekitar 40 kg setiap pekan untuk
didistribusikan di dalam negeri, serta mengekspor kopi yang
digiling basah ke pasar Eropa. Kopi yang dijual diberi merek
‘Coffee Karaha Asli Tasikmalaya’. Sebagai bentuk kesinambungan
pembinaan, Perusahaan berencana memberikan alat pengering
apabila produksi kopi sudah stabil dan dengan kualitas yang terjaga.
PGE Area Ulubelu memberdayakan petani kopi melalui penguatan
Kelompok Tani Geothermal Kopi Beloe, yang beranggotakan 150
petani kopi. Kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan sarana dan
prasarana pusat uji kualitas kopi. Program ini dicanangkan sebagai
bentuk dukungan kepada petani kopi binaan untuk menghasilkan
kopi berkualitas dan tetap menjaga kelestarian varietas kopi robusta secara berkelanjutan. Melalui
program ini, tercipta inovasi mesin roasting beloe yang mampu memberikan dampak penting, berupa
penghematan penggunaan gas LPG sebesar 30% dari total kebutuhan LPG pada mesin roasting
konvensional. Proses roasting berlangsung tanpa mengubah cita rasa kopi berdasarkan uji cupping
oleh Quality Grader bersertifikat internasional.
Kegiatan pemberdayaan juga meliputi pelestarian varietas kopi robusta unggulan melalui Kebun
Percontohan Beloe seluas dua hektar. Varitas unggulan dapat menghasilkan 2-3 ton per satu kali
panen, dengan keunggulan masa panen mencapai ±2-3 bulan lebih cepat dibanding varietas pohon
kopi pada umumnya yang mencapai ±4 bulan. Kelompok kopi juga diedukasi untuk mengaplikasikan
teknik petik merah untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Program pemberdayaan juga
mengembangkan Rumah Belajar Uji Kualitas Kopi sebagai sarana menambah pemahaman
peningkatan kualitas kopi dan pengujian mutu kopi. Pemberdayaan yang telah berjalan, berdampak
pada peningkatan pendapatan bagi anggota dari Kelompok Tani Geothermal Kopi Beloe sebesar
Rp1,8 juta – Rp2,5 juta per bulan.
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Pengambangan PAUS Pertato dan Inovasi Geotato
Pemberdayaan berkelanjutan juga dilakukan PGE Area Kamojang kepada petani kentang di Desa
Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelumnya para petani kentang
di wilayah ini dihadapkan pada persoalan menurunnya produktivitas kentang jenis granola yang
ditanam. Penyebabnya budidaya yang tidak terkontrol, sehingga membuat beberapa generasi bibit
menjadi tidak produktif. Perusahaan kemudian berinovasi dalam pengadaan bibit unggul melalui
penerapan sistem pembibitan sub-kultur jaringan yang diaplikasikan dan dikelola Kelompok Tani
Mustika Hutan. Perusahaan memperkenalkan bibit kentang unggul PAU Satu Pertamina Potato
(PAUS Pertato) yang sudah dikaji dan diverifikasi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Alat Sterilisasi Cocopeat
Dengan Uap Geothermal

1

1

INOVASI :
Sterilisasi Cocopeat
dengan Uap
Geothermal

2
PEMBELIAN
COCOPEAT
BARU

KONVENSIONAL :
Sterilisasi :
LPG & kayu bakar

SEBELUM
SEBELUM

PANEN

PEMANFAATAN
COCOPEAT
STERIL

2

SESUDAH

PEMANFAATAN
COCOPEAT
STERIL

3

4

PEMBELIAN
COCOPEAT
BARU

PANEN

3

4

LIMBAH
COCOPEAT

LIMBAH
COCOPEAT

SEBELUM

BIBIT KENTANG
3X Pemanfaatan

LINGKUNGAN
Emisi CO2:
2000 Kg CO2Eq
Timbulan Limbah:
40.000 Kg
Konsumsi Bahan Bakar:
240 Kg gas LPG

KUALITAS HASIL
Cocopeat:
peningkatan berat volume, berat jenis,
porositas, kemampuan penyimpanan
air, meningkatkan pH, dan menurunkan
daya hantar listrik media cocopeat

SOSIAL
Waktu Sterilisasi:
960 jam
EKONOMI
Biaya Sterilisasi:
Rp 6.600.000
Biaya Produksi:
Rp 17.600.000

Hasil produksi bibit:
Rata-rata 3-4 knol/stek menjadi 4-5
knol/stek

Hasil produksi bibit
Rata-rata 3-4 knol/stek
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BIBIT
KENTANG

SESUDAH
LINGKUNGAN
Emisi CO2:
7,7 Kg CO2Eq (99,61%)
Timbulan Limbah:
10.000 Kg (300%)
Konsumsi Bahan Bakar:
Uap Geothermal

SOSIAL
Penghematan Waktu Sterilisasi:
21 jam (98%)
EKONOMI
Pengehematan Biaya Sterilisasi:
Rp 2.640.000 ( 60%)
Biaya Produksi:
Rp 4.400.000 (75%)
Hasil produksi bibit
4-5 knol/stek

Program
Kentang

Penerapan
Mandiri

Sistem

melalui

Pembibitan

Pengembangan

kentang tidak lagi membeli bibit dari tengkulak
dengan

kualitas

yang

kurang

baik.

Dari

Sub-kultur Jaringan PAUS Pertato memiliki

hasil penelitan IPB varietas bibit kentang ini

tingkat keunikan yang tinggi dan baru pertama

setelah ditanam di media cocopeat yang telah

kali diimplementasikan di praktik budidaya

disterilkan dengan geothermal, hasil panennya

kentang. Keunikan dari varietas PAUS Pertato

lebih banyak, dan tidak mudah terserang hama.

lebih tahan penyakit layu, memiliki daun lebar,

Pemanfaatan alat steriliasi media tanam bibit

tebal, pohon tidak terlalu tinggi, serta lebih

kentang ditujukan untuk :

kuat dalam kondisi tanpa perawatan. Varietas

1. Mengurangi limbah media tanam yang

ini menghasilkan umbi yang banyak dengan

ada

ukuran yang besar. Hasil produksi 1:15 yang

pengembangan PGE Area Kamojang;

artinya dari 1 ton bibit menghasilkan 15 ton
produksi atau kurang lebih 24 ton/hektar.

di

sekitar

2. Meningkatkan

masyarakat
usaha

wilayah
pertanian

masyarakat mitra binaan;

Dengan adanya pengembangan varietas PAUS

3. Meningkatkan dan mendorong inovasi

Pertato yang dikelola oleh Kelompok Mustika

pemanfaatan energi panas bumi yang

Hutan khusus untuk penangkaran bibit, petani

ramah lingkungan.

1,99 Ton CO2
eq/tahun

Reduksi emisi
CO2

939 Jam/
tahun

Efisiensi waktu
sterilisasi

3 Kali
Reuse media
tanam cocopeat

Akses
Teknologi
Teknologi
sterilisasi dengan
geothermal

Hasil produksi dari 1 ton bibit produksi dapat menghasilkan 15 ton kentang, atau setara dengan
produktivitas kurang lebih 24 ton/hektar. Ada 128 petani dan 8 penangkar bibit kentang di Desa
Cinisti yang menjadi penerima manfaat. Ketersediaan bibit kentang unggul turut meningkatkan
pendapatan petani kentang, menjadi Rp168,9 juta per tahun. Keunggulan lain adalah reduksi limbah
bibit palsu 2,4 ton per tahun, penghematan biaya pestisida 160 liter per hektar, pemakaian kembali
hingga tiga kali media tanam cocopeat untuk penanaman bibit kentang.
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Cocopiet yang telah ditanami
bibit kentang
Alat Sterilisasi Cocopeat

Media Tanam Bibit Kentang (Cocopeat)

Rp 104,8

128 Petani

APQ Awards 2019

Juta/tahun

Rp13,2
Juta/GH/tahun

Omzet rata-rata
petani kentang

Efisiensi biaya
produksi

Penerima
manfaat: lmdh
mustika hutan,
bayongbong

Penghargaan
platinum inovasi
geotato Untuk
masyarakat

Perusahaan

mengeluarkan

biaya

investasi

Pemberdayaan Petani Jamur

sebesar Rp85 juta untuk kegiatan penelitian

Pemberdayaan berkelanjutan terhadap petani

varietas

jamur,

dan

program

kemitraan

dengan

dilaksanakan

PGE

Area

Kamojang

Pertamina sebesar Rp9,1 miliar untuk upaya

melalui

penerapan sistem pembibitan kentang mandiri

kemampuan petani membuat produk olahan

melalui subkultur jaringan varietas. Program

jamur. Penerima manfaat kegiatan adalah petani

ini tercantum dalam Kajian Social Return of

jamur di Desa Sudi, Kecamatan Ibun, Kabupaten

Invesment (SROI) Social Development Studies

Bandung. Mereka juga mendapatkan pelatihan

Centre (SODEC) UGM. Hasil SROI menunjukkan

pengolahan jamur menjadi aneka produk.

partisipasi masyarakat telah melebihi nilai

Melalui pelatihan yang dilakukan, petani jamur

investasi yakni mencapai Rp16,8 miliar. Dengan

telah dapat meningkatkan pendapatan menjadi

demikian program ini memiliki rasio SROI 1:3,47.

Rp29 juta per bulan dari hasil penjualan jamur

Artinya, manfaat yang diperoleh masyarakat

maupun produk olahan jamur.

pelatihan

mencapai 3,47 kali dari nilai investasi penelitian
varietas.
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untuk

meningkatkan

Sistem Pengendalian Hama Otomatis, Pengenalan Sistem Pertanian Terpadu, dan
Penguatan Petani Gula Aren
PGE Area Lahendong berinovasi membuat Sistem Pengendalian Hama Otomatis (SIPHO),
sebagai kegiatan utama pemberdayaan petani di sekitar WKP. Perusahaan telah menyalurkan
biaya investasi sebesar Rp23 juta untuk pengembangan SIPHO. Inovasi SIPHO dimaksudkan
untuk mengatasi permasalahan hama tikus dan wereng di persawahan, yang menyebabkan
tidak optimalnya jumlah panen. Sistem ini dapat mengurangi jam kerja petani dalam
pengendalian hama, serta tidak menambah beban bagi lingkungan karena menggunakan
sumber energi yang ramah lingkungan.
Alat SIPHO memiliki pemancar frekuensi yang dapat mengusir hama
dengan frekuensi tertentu. Untuk mengusir hama tikus, pengaturan
frekuensi sebesar 40 kHz, berdasarkan studi literatur IPB tahun 2015.
Untuk mengusir hama wereng, alat ini memiliki lampu penerangan
yang otomatis menyala pada malam hari sehingga menjadi
perangkap wereng. Penerapan SIPHO memberikan pengaruh
pada peningkatan produksi panen petani, berdasarkan penjelasan
dari Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Minahasa. Berdasarkan
metode SROI yang diverifikasi Dinas Pertanian Kabupaten
Minahasa, program SIPHO mendapatkan rasio 1:1,1. Artinya,
dengan bantuan sejumlah Rp1 juta, maka kelompok penerima
manfaat mampu menghasilkan pendapatan senilai Rp1,1 juta.
Selain membantu petani mengatasi hama tikus dan wereng,
penerapan SIPHO memiliki keunggulan lain. Berdasarkan
hasil verifikasi dari ITS Tekno Sains, dengan sumber energi
menggunakan panas bumi maka penerapan SIPHO ini
memberikan dampak pengurangan sebesar 0,052704 ton
CO2/tahun dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil.
PGE Area Ulubelu memberdayakan perajin gula aren melalui penguatan kelompok perajin
gula aren. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan seminar tentang penanaman nira
hingga pengelolaan gula aren yang siap untuk dikonsumsi. Penerima manfaat dari kegiatan ini
adalah perajin gula aren di Desa Pekon Air Abang dan Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu,
Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan
kemandirian ekonomi para perajin gula aren, dan memberikan pengetahuan kelompok dalam
mengelola pohon nira agar dapat menghasilkan gula aren yang berkualitas.
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Pemberdayaan Peternak Kambing Saburai dan Domba Garut
Ternak juga menjadi potensi yang dikembangkan beberapa WKP untuk memberdayakan ekonomi
masyarakat. PGE Area Ulubelu memberdayakan peternak kambing saburai di Desa Pekon Karang
Rejo, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kambing Saburai merupakan jenis
kambing unggul dan telah lama dikenal sebagai hewan ternak khas Lampung. Kambing saburai
adalah hasil persilangan kambing lokal peranakan kambing ettawa dengan kambing boer yang
merupakan jenis kambing pedaging. Keunggulan kambing saburai adalah bobot badan yang lebih
besar, sehingga meningkatkan harga jual.
Perusahaan memberikan pendampingan mengingat beternak
Kambing Saburai masih dilakukan sampingan karena pekerjaan
utama warga adalah petani kopi. Pemberdayaan dilakukan dalam
dua skema, yaitu peningkatan kualitas kandang dan pelatihan
terkait

perawatan

kesehatan

ternak.

Kelompok

peternak

belajar memanfaatkan kandang sesuai kegunaan, serta belajar
pengelolaan pakan regular, perawatan kebersihan kandang, dan
pengolahan limbah kotoran kambing yang dapat digunakan
sebagai pupuk organik.
Ternak unggul seperti Kambing Saburai memerlukan kondisi kandang yang nyaman. Karena itu,
peternak perlu didampingi secara khusus untuk memodifikasi kandang yang ada untuk mengadopsi
sistem kandang yang baik. Kandang kambing yang baik memiliki variabel suhu, kelembaban,
dan ventilasi udara yang disesuaikan dengan toleransi kambing sehingga ternak kambing tidak
mengalami stres.
Inovasi teknologi yang dilakukan tetap mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan
peternak. Sebagai contoh, pemilihan jenis bahan atap kandang, material dinding dan lantai kandang,
pengendalian iklim mikro dengan penanaman pohon leguminosa sumber pakan di sekitar kandang,
dan lainnya. Saat ini, kelompok belajar telah memiliki kandang khusus untuk perkembangbiakan
ternak Kambing Saburai.
Pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

terhadap

peternak

juga

dilakukan PGE Area Kamojang, dengan menggelar kegiatan Kontes
Kecantikan Domba Garut. Kegiatan kontes sudah menjadi tradisi
peternak domba garut, sebagai cara meningkatkan pamor domba
garut sekaligus upaya mendapatkan bibit unggul. Pelaksanaan lomba
dibagi dalam 4 kategori dengan jumlah ternak mencapai 40 Raja
Kasep, 20 Raja Pedaging, 22 Ratu Induk, dan 66 Raja Petet. Seluruh
domba yang disertakan dalam kontes berasal dari 116 peternak dari
seluruh Kabupaten Garut dan wilayah lain di sekitar. Pelaksanaan
kontes juga menjadi cara peternak domba garut meningkatkan harga
jual domba mereka. Domba peserta kontes dihargai Rp35-Rp75 juta per ekor, lebih mahal dari harga
jual domba garut biasa. Selain itu peternak domba juga mendapatkan pengetahuan pengetahuan
dalam mengidentifikasi kualitas domba, yang dapat diterapkan untuk memilih indukan unggul.

45

Beyond Energy:
Tumbuh Bersama Masyarakat dan Lingkungan

Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Khusus
PGE Area Kamojang secara berkelanjutan melakukan pemberdayaan terhadap Kelompok
Wanita Mandiri Ibun, yang terdiri dari para ibu rumah tangga. Kelompok ini dimotori Yanti
Lidiati, dan bermula dari beberapa ibu rumah tangga yang mengikuti kelas paket C di
Yayasan PKBM An-nur. Berawal dari anggota lima orang, kini Kelompok Wanita Mandiri
Ibun beranggotakan 50 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga di Kecamatan Ibun,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Pemberdayaan yang dilakukan Perusahaan meliputi kegiatan pendidikan kewirausahaan,
kemampuan berorganisasi, pengembangan institusi pendidikan, serta memasarkan
secara kolektif produk daur ulang dari limbah kayu. Produk yang dihasilkan dari kelompok
ini terdiri dari 50 jenis produk dan telah mengikuti 29 pameran nasional maupun
internasional. Melalui pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Wanita Mandiri Ibun telah
dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi anggotanya, dengan omset rata-rata anggota
mencapai Rp4,9 juta per bulan.
Bersama dengan PKBM An-Nur, PGE Area Kamojang
juga menyelenggarakan program ‘Anak Punk Wani
Robah’, untuk memberdayakan anak jalanan dari
kelompok punk. Penerima manfaat adalah anak jalanan
di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,
Jawa

Barat.

Pemberdayaan

dilakukan

dengan

pendekatan kekeluargaan dan memberikan pembinaan
perilaku, pelatihan ketrampilan termasuk ketrampilan
bermain alat musik dan angklung. Saat ini ada 21 anak
jalanan yang telah mendapatkan pembinaan dan kerap
tampil mengisi acara. Melalui pemberdayaan yang
dilakukan, kini mereka mampu memperoleh pendapatan
menjadi Rp1,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp900 ribu.
Selain itu mereka juga menunjukkan perubahan perilaku
menjadi lebih baik.
PGE Area Lahendong memberdayakan anak didik dari
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan kesenian dan
keterampilan membuat barang kerajinan dari kayu. Kegiatan pelatihan dilakukan untuk
membekali anak didik LPKA dengan berbagai ketrampilan, sehingga mereka menjadi
berdaya setelah menjalani masa pembinaan di LPKA dan bisa mandiri secara ekonomi
saat kembali di masyarakat.
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Pengembangan Kawasan Wisata dan Ekonomi Masyarakat
Pelaksanaan Program Eco Village atau Kampung Iklim sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat
di sekitar WKP PGE Area Karaha. Proyek percontohan dilaksanakan di Kampung Sawahlega, Desa
Kadipaten; Kampung Gekbrong, Desa Dirgahayu dan di Desa Sukahurup; di Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Program Eco Village dimaksudkan untuk membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Melalui program ini, secara bertahap
Perusahaan mengajak masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang lebih baik
secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak lain. Selama periode pelaporan, PGE Area Karaha telah
menyalurkan dana investasi senilai lebih dari Rp107 juta yang digunakan untuk mendukung kegiatan
pengelolaan limbah menjadi produk bermanfaat, di antaranya fasilitas dan sarana pengumpulan
sampah, serta ‘Rumah Sampah’ untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kompos.
PGE

Area

Kamojang

melakukan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat dengan mengembangkan kawasan di sekitar WKP
sebagai tujuan wisata. Desa Wisata Geothermal Kamojang yang
dikembangkan sejak tahun 2016, menawarkan konsep wisata
lengkap mulai dari Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Kamojang,
wisata

pendidikan

Geothermal

Information

Center

(GIC),

wisata argo, wisata budaya, wisata air, dan Wisata Konservasi
berupa Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK). Melalui
pengembangan desa wisata, maka perekonomian di sekitar
WKP juga dapat berkembang dan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Selama periode pelaporan Desa Wisata Geothermal Kamojang mendapatkan total pemasukan
Rp4,8 miliar dan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Sebanyak 5.690 pengunjung melalui
PGE Area Kamojang; 6.483 pengunjung PKEK; dan 65.155 pengunjung TWA Kawah Kamojang.

Program Pelatihan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Bank Sampah
Program CSR PGE Area Karaha di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu Kegiatan
Pelatihan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Bank Sampah Serta Pemanfaatan Sumber Daya
Alam. Pelatihan ini melibatkan 50 peserta dari perwkilan 5 desa, unsur Muspika, Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tasikmalaya, penggiat lingkungan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali anggota
kelompok terkait pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Pengelolaan
proses administrasi keluar masuk keuangan serta perencanaan, pengendalian, dan pelaporannya.
Sementara itu, pelatihan pengelolaan Bank Sampah bertujuan untuk membekali masyarakat tentang
cara pengelolaan sampah secara kolektif dengan prinsip daur ulang. Metode ini akan meningkatkan
nilai ekonomis dari sampah kering. Masyarakat yang bertindak sebagai nasabah akan mendapat
keuntungan berupa tabungan yang bisa diambil sesuai kebutuhan.
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Pada bulan Desember tahun 2018, Rangers App dimulai dengan Platform Call Center untuk layanan
Ojek, Kurir dan Delivery makanan melalui Whatsapp dan Instagram. Pembuatan Aplikasi selama 5
bulan melibatkan semua Founder dan perancangan Canvas Model bisnis yang akan dijalankan oleh
Rangers App. Peluncuran Aplikasi pada 16 April 2019 yang sudah bisa di download di Google
Playstore yang termasuk dalam tahap Riset dan Pengembangan untuk mencari Market Fit.

Keberadaan Kamojang sebagai salah satu daerah tujuan wisata serta desa yang berada di wilayah
pegunungan tidak menghentikan pengembangan inovasi kreatif generasi muda Kamojang. Rangers
App kini dikembangkan oleh Kelompok anak muda Kamojang yang diketuai oleh Hendri sebagai
start-up ojek online lokal berbasis aplikasi yang berada di Kamojang dan sekitarnya memiliki
potensi baik dalam pemberdayaan masyarakat, wisata, kuliner dan lingkungan. Rangers app bukan
hanya berbasis transportasi saja, melainkan terdapat layanan pengantaran makanan, e-ticket wisata
dan homestay, pengembangan UMKM dari segi pemasaran dan Bank Sampah.

Program ini juga menjadi salah satu program unggulan PGE Area Kamojang untuk penghargaan
PROPER 2020. Tentunya program ini tidak hanya bersifat bisnis pengembangan start-up, namun
juga bersifat sosial sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terhadap driver, mitra kerja dan pihak
terkait lainnya. Berbasis “Beyond Driver” dimana driver di Rangers App tidak hanya menjadi
driver saja, tapi memiliki kesempatan mempelajari kelas bisnis dari manajemen Rangers App
sehingga driver yang sudah mengikuti kelas tersebut bisa memegang unit bisnis dari Rangers App.
Sehingga disini bertujuan dimana unit bisnis menjadi tempat latihan berbisnis secara pragmatis dan
langsung kepada driver. Tujuan dari adanya kegiatan ini agar driver tidak hanya menjadi driver tapi
dituntut memiliki bisnis secara mandiri.
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